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У Заводу за заваривање Национална служба за запошљавање
организује обуку за тренутно најтраженије занимање у металској
индустрији – завариваче. Обука за тржиште рада одвија се у оквиру пројекта „ЕУ подршка Националној служби за запошљавање” у
циљу смањења незапослености. Планирано је да у пројекат током
ове године буде укључено најмање 175 незапослених, који ће бити
део обуке за завариваче. Обука траје три месеца, садржи теоријски
и практични део, а полазници добијају сертификате који ће им свакако помоћи да нађу посао по завршетку обуке.
Подаци Националне службе за запошљавање говоре да се, према пријављеним потребама послодаваца и броју незапослених, заваривачи убрајају у раднике који брже долазе до посла и веома су
тражени. Пројекат “Подршка програму запошљавања НСЗ” директни је грант из фонда ЕУ – ИПА 2013. Кроз пројекат се реализују програми: Обука на захтев послодавца, Субвенције за отварање нових
радних места, Субвенције за самозапошљавање и Обуке за потребе
тржишта рада.
Национална служба за запошљавање пружа подршку великом броју послодаваца у целој Србији, а један од њих је и фирма
„Тамара рачуноводство“ д.о.о из Свилајнца, која са НСЗ сарађује већ
једанаест година. На самом почетку уласка у свет предузетништва
власница фирме добила је подршку Националне службе, завршила
обуку „Пут до успешног предузетника“ и уз финансијски подстицај
кроз субвенцију за самозапошљавање покренула свој посао у области пружања књиговодствених услуга.
Филијала Ужице НСЗ, Град Ужице и Градска општина Севојно
у свечаној сали Градске куће у Ужицу доделили су одлуке и уговоре реализованих програма и мера активне политике запошљавања
по потписаним споразумима. Директор НСЗ Зоран Мартиновић је
нагласио да је Град Ужице добар пример како се политика запошљавања сагледава на локалном нивоу јер сваке године из буџета
издваја између 15 и 20 милиона динара за реализацију Локалног
акционог плана запошљавања.
У Србији је у априлу ове године покренута иницијатива French
Tech Beograd, која тренутно окупља 12 стартап компанија, а чији је
циљ даљи раст и јачање у дигиталном екосистему Србије. Амбасадор Француске у Србији Фредерик Мондолони је изјавио да је Србија
земља огромних могућности када је реч о развоју иновативних и
дигиталних технологија, па и сарадњи са Француском у тој области.
У оквиру рубрике Предузетничка прича водимо вас у фирму
Re3 Product из Пландишта, која се бави рециклажом, а приликом
запошљавања нових радника користи услуге Националне службе.
Власник истиче да редовно врше пријем нових запослених и проширују бизнис по унапред утврђеним плановима, па тако данас запошљавају 35 радника.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

ОД ПОЧЕТНИКА ДО УСПЕШНОГ
ПОСЛОДАВЦА

П

одстицањем и оснаживањем предузетништва стварају се нови
потенцијали економског развоја
друштва, па је јачање приватног сектора последњих година све присутније. Незапослени се све више одлучују
да самостално крену у авантуру звану
предузетништво. Национална служба за
запошљавање им на том путу пружа финансијску и нефинансијску подршку, јер
одлука незапослених да покрену сопствени
посао је озбиљан корак, који живот мења
из корена.
Са Тамаром Јелић власницом фирме
„Тамара рачуноводство“ д.о.о из Свилајнца први контакт остварен је пре једанаест година. Тада је једној незапосленој
жени која је била сигурна да жели да
покрене свој посао, али је имала много
дилема и непознаница, било потребно
дати подршку. Она се суочавала са многим страховима који се неминовно намећу сваком предузетнику на почетку,
када идеју треба преточити у пословну
прилику, направити први бизнис план и
створити јасну слику о томе да ли почети
посао или не. По занимању је дипломирани економиста и искуство у обављању
књиговодствених послова стицала је у
приватној фирми у Свилајнцу, где је тај
посао радила шест година.
Један од разлога за доношење одлуке
да почне да се бави приватним послом
била је та што су међуљудски односи на
послу били веома некоректни и послодавац није хтео да инвестира у књиговодствени програм и едукацију запослених.
То је посебно важно због чинјенице да су
књиговодствени послови изузетно битБесплатна публикација о запошљавању

ни за пословање, да је потребно ажурно
пратити прописе, задовољити одређене
стандарде и едуковати се.
Тада је Тамара одлучила да да отказ,
пријави се на евиденцију незапослених
и да уз подршку Националне службе за
запошљавање самостално започне посао.
Желела је да ради одговорно и посвећено, што је у складу са њеним предузетничким потенцијалима.
„Након што сам одлучила да се бавим књиговодственим услугама, прва
врата на која сам закуцала била су врата
Националне службе у Јагодини где сам
остварила прве контакте са сарадницима
из Пословног центра. Знала сам да многе информације о правном и економском
аспекту предузетништва, као и о изради
доброг бизнис плана могу добити ту на
једном месту. Наишла сам на изузетно
разумевање за све страхове са којима
сам се тада суочавала и предочене су ми
све могућности које сам у том тренутку
имала да остварим свој циљ. Завршила
сам обуку ‚Пут до успешног предузетника‘ и уз финансијски подстицај кроз субвенцију за самозапошљавање покренула
сам свој посао у области пружања књиговодствених услуга. То су били моји први
кораци и веома сам захвална на подршци
која ми је као почетнику пружена“, каже
Тамара за Послове.
Она је имала жељу, знање, била је упорна и пуна оптимизма, али је требало времена да савлада новине и изазове који су јој се
дешавали у пословном, породичном и личном окружењу.
До клијената није било једноставно
доћи, требало је порадити на свим сегмен-

тима који прате предузетништво: купцима, добављачима, тржишту, маркетингу.
Љубав према послу, квалитет, одговорност, поверење, поштовање захтева клијената били су и остали Тамари на првом
месту.
Сарадња са Националном службом за
запошљавање је након тога настављена,
временом се посао развијао и Тамара постаје пословни партнер, сада већ као послодавац који користи друге програме: стручну праксу, субвенцију за отварање нових
радних места, запошљавање приправника
и олакшице. То јој је омогућило да опреми
пословни простор, створи добар пословни
амбијент и добар тим, који ће одговорно
обављати и развијати посао.
„Свесни смо да је књиговођа клијентима први и најважнији сарадник од кога
се много очекује, а не само пружање услуга из сфере књиговодства, зато сам се
трудила да развијем многе пословне контакте како бих могла да одговорим и на
друга питања која прате пословање мојих
клијената. Посао није ни мало једноставан и веома је одговоран. Зато се трудим
да са својим тимом направим добру атмосферу. Тежимо да заједно савладавамо
свакодневне изазове и за сада нам добро
иде”, истиче наша саговорница.
„Није лако ни једноставно, али је задовољство када видите да се посао развија,
а знате да сте ви креатор и да вас клијенти препознају и разликују од других, јер
сте уложили своје знање, ентузијазам и
љубав“, закључује Тамара Јелић, власница фирме „Тамара рачуноводство“ д.о.о из
Свилајнца.
Оливера Ђорђевић
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СИГУРАН ПУТ ДО ПОСЛА

У

Заводу за заваривање Национална
служба за запошљавање организује
обуку за тренутно најтраженије
занимање у металској индустрији
– завариваче. Обука за тржиште рада
одвија се у оквиру пројекта „ЕУ подршка
Националној служби за запошљавање” у
циљу смањења незапослености. Планирано је да у пројекат током ове године
буде укључено најмање 175 незапослених,
који ће бити део обуке за завариваче.
С обзиром да је заваривач изузетно
тражено занимање на тржишту и да послодавци тешко долазе до радника, овај пројекат управо има за циљ усклађивање понуде и потражње на тржишту рада. Подаци
Националне службе за запошљавање говоре да се, према пријављеним потребама

Обука за завариваче
траје три месеца,
садржи теоријски и
практични део,
а полазници добијају
сертификате који ће им
свакако помоћи да нађу
посао по завршетку обуке
4
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послодаваца и броју незапослених, заваривачи убрајају у раднике који брже долазе до
посла и веома су тражени.
Обука за завариваче траје три месеца,
садржи теоријски и практични део, а полазници добијају сертификате који ће им
свакако помоћи да нађу посао по завршетку обуке.
У заводу за заваривање полазнике
смо затекли у радној атмосфери. Како су
нам рекли, веома су задовољни начином
рада и инструкторима, током теоријског дела су много тога научили о самом
послу, безбедности на раду, прописима,
а сада је у току практичан део који подразумева основе заваривања и учење
различитих варова.
Један од полазника, Миленко Бошковић, после пет година на евиденцији добио је прилику да научи нешто конкретно и стекне ново, примењиво знање.
Завршио је гимназију и до сада је радио

многе послове , али никада се није сусрео
са овим занатом.
„Дошао сам без икаквог предзнања и
заиста сам већ много тога овде научио.
Инструктори су нам детаљно објаснили
теоријски део, који је врло комплексан
уз доста података из физике, хемије, а
сада учимо и саму вештину заваривања.
Изузетно сам захвалан што имам прилику да учим од људи који имају дугогодишње искуство у овом послу, који нам
радо преносе знање и одговарају на сва
наша питања“, каже нам Миленко и додаје да је сигуран да ће након овако квалитетне обуке брзо наћи посао.
У радионици за обуку прекинули смо
у раду и једног од најбољих полазника,
28-годишњег Николу Милутиновића, који
не крије задовољство наученим, истичући
да му одлично иде учење и да му је циљ
да даље напредује.
„Није лако, али ако се посветите успех је загарантован. Овај посао је веома

Тржиште рада се брзо мења, а предвиђања су да ће послови будућности бити углавном везани за ИТ сектор, медицину и заштиту животне средине. Ипак, не треба занемарити занатска занимања јер су ти послови у последњих неколико година једни од
најдефицитарнијих.
Занимање заваривач једно је од најтраженијих на тржишту, а очекује се да ће потребе за тим профилом наредних година бити још веће, нарочито у машинској индустрији.
Сваки заваривач мора да прође посебну обуку пре него што почне са радом. Приликом
рада, неопходно је коришћење заштитне опреме због безбедности.

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

Пројекат „Подршка програму запошљавања Националној служби за запошљавање“ је директни грант додељен
НСЗ из фонда ЕУ – ИПА 2013. То је други
директни грант који је Европска унија
доделила Националној служби и који се
успешно спроводи. Пројекат је намењен
теже запошљивим лицима са евиденције НСЗ, а један од циљева јесте да
допринесе ефикасном и ефективном
усклађивању понуде и потражње на тржишту рада.

тражен и у Србији и у иностранству, па
се надам да ћу одмах почети да радим.
Мој циљ је да, пошто научим основе заваривања, наставим обуку и напредујем
у овом послу“, прича нам Никола.
Један од инструктора у Заводу, Милован Биговић, има 40 година искуства иза
себе и каже да много воли свој посао јер
преноси знање и обучава нове мајсторе. Задовољан је групом нових полазника, каже
да хоће да уче и да брзо усвајају знање.
„Ово је на неки начин уметнички посао који је у исто време тежак и захтеван.
Тражи прецизну руку, оштро око и посвећеност“, каже Милован и објашњава да
се у оквиру праксе раде основни варови и
да се сваки дан учи нешто ново. „Најтежи
вар је спајање цеви, а и то ће имати прилике да науче“, најваљује инструктор.
Они који се потруде да науче заиста
ће имати велике шансе на тржишту рада
јер нам и Драгана Кузмановић, руководилац квалитета у Заводу за заваривање
потврђује да је ово једно од најтраженијих занимања и да већина људи који
дођу на обуку већ знају где ће да раде по
завршетку.
„Прошле године смо издали више од
2.000 сертификата и има све више заинтересованих за обуку. Наши полазници
добијају врхунску обуку са искусним
менторима уз индивидуални приступ јер
они могу да препознају таленат и способности кандидата и да га даље усмеравају. Сама традиција од 60 година постојања Завода, чланство у престижним
европским институтима за заваривање
и начин рада гарантују квалитет“, истиче
наша саговорница.
„Пратећи ситуацију на тржишту рада,
Национална служба за запошљавање организује атрактивне обуке, како би незапослени стекли неопходне вештине и што
пре ушли у свет рада, а послодавци дошли
до квалитетних радника“, каже Драгана
Угреновић, начелница Одељења за планирање и спровођење ИПА пројеката у НСЗ и

„Посао заваривача је на неки начин уметнички посао који
је у исто време тежак и захтеван. Тражи прецизну руку,
оштро око и посвећеност. Најтежи вар је спајање цеви,
а и то ће полазници обуке имати прилике да науче“,
објашњава један од инструктора из Завода за заваривање

Завод за заваривање прошле године обележио је 60 година рада. Основан је 1958. године као специјализована установа за професионално пружање услуга у заваривању.
Данас се на том месту, према међународним стандардима и у складу са одговарајућим
програмима обуке, врши образовање и обука радника у области заваривања. Завод је
члан Међународног института за заваривање у Паризу, престижне институције када
је та област у питању. Полазници добијају врхунску обуку са искусним менторима уз
индивидуални приступ који могу да препознају таленат и способности кандидата и да
га даље усмеравају.

Бесплатна публикација о запошљавању

додаје да ће обуке бити организоване на
једанаест локација у целој Србији за око
175 незапослених са евиденције. “Обуке
су намењене незапосленима из категорије
дугорочно незапослених или ниско квалификованих. Надамо се да ће након обуке
и стеченог атеста већина њих пронаћи посао у овој струци”, истиче Драгана.
Пројекат “Подршка програму запошљавања НСЗ” директни је грант из фонда ЕУ – ИПА 2013. То је други директни
грант који је Европска унија доделила
Националној служби и који се успешно
спроводи. Кроз пројекат се реализују
програми: Обука на захтев послодавца,
Субвенције за отварање нових радних
места, Субвенције за самозапошљавање
и Обуке за потребе тржишта рада.
Поред пројекта директног гранта, у
току је и спровођење пројекта “Техничка
помоћ за изградњу капацитета у политици запошљавања“ који је такође финансиран из фонда ЕУ – ИПА 2013. Вредност
пројекта је 1,8 милиона евра.
Јелена Бајевић
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Директор НСЗ Зоран Мартиновић у посети Ужицу

САРАДЊOМ ДО ВЕЋЕГ ЗАПОШЉАВАЊА

Ф

илијала Ужице НСЗ, Град Ужице и Градска општина Севојно у свечаној сали Градске куће у Ужицу доделили су
одлуке и уговоре реализованих програма и мера активне
политике запошљавања по потписаним споразумима.
Уговоре и одлуке за пет програма и мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
Града Ужица и Општине Севојно доделили су директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, директорка
ужичке филијале НСЗ Зорица Милошевић, градоначелник Града Ужица Тихомир Петковић и председник Градске општине
Севојно Иван Марић. Свечаној додели присуствовао је и Драган
Јаковљевић, члан УО НСЗ.
„Више од 150 локалних самоуправа издваја средства за субвенционисање запошљавања локалног становништва. Суштина
Националне стратегије за запошљавање и јесте да се политика
запошљавања прилагоди локалном нивоу јер се ту на најбољи
начин препознају потребе обе стране овог процеса“, рекао је директор НСЗ Зоран Мартиновић.
“Када је 2010. године Национална служба у партнерству са
локалним самоуправама започела заједничка улагања у циљу
смањења незапослености било је само 10 заинтересованих
градова и општина, а сада их је 150. Буџет у овом тренутку
је нешто већи од 800 милиона динара, а верујем да ћемо до
краја године достићи и планирани износ средстава, што је, поред оних која се издвајају из буџета Републике Србије, свакако додатни подстицај. То омогућава да се на годишњем нивоу
укључи неколико хиљада лица више од планираног броја. Сигуран сам да ћемо и овим догађајем афирмисати овакву врсту
сарадње и улогу локалних самоуправа у политици запошљавања“, истакао је Мартиновић.
Он је нагласио да је Град Ужице добар пример како се политика запошљавања сагледава на локалном нивоу јер сваке
године из буџета издваја између 15 и 20 милиона динара за
реализацију Локалног акционог плана запошљавања.
„Децентрализација политике запошљавања управо настоји
да афирмише партнерство између НСЗ и локалних самоуправа и приближи програме запошљавања локалним срединама
јер оне најбоље могу да препознају циљне групе незапослених,
као и делатности и послодавце које треба подстицати. Иначе,
поред средстава која су издвојена за реализацију Локалног
акционог плана запољшавања, НСЗ је до овог тренутка у Филијалу Ужице пласирала око 67 милиона динара, а та средства
су омогућила да се у програме запошљавања укључи око 350
лица. До краја године очекујемо већи износ средстава, али и
већи обухват лица“, закључио је директор НСЗ.
У оквиру потписаног Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања, који су ове године потписали Град Ужице
и Национална служба за запошљавање, 110 лица са подручја
Ужица започеће радно ангажовање и то кроз Програме јавних
радова, стручне праксе, субвенције послодавцима за отварање
нових радних места, Програме стицања практичних знања и
Субвенције за самозапошљавање. За реализацију тих програма Град Ужице издвојио је 11 милиона динара, а НСЗ је обезбедила 7,3 милиона динара.
Градоначелник Ужица Тихомир Петковић изразио је задовољство због могућности да Град позитивно утиче на кретања
на локалном тржишту рада и подстицање запошљавања.
“Реализацијом Локалног акционог плана запошљавања Град
Ужице показује да је веома одговоран по питању доприноса новом
запошљавању, а заједно са НСЗ водимо рачуна о приоритетима
за финансирање, као и да омогућимо запошљавање теже запошљивих лица - младих до 30 година, који чине 21% укупног броја
незапослених, старијих од 50 година, технолошких вишкова, неквалификованих и нискоквалификованих лица и особа са инвалидитетом. Ове године заједно смо издвојили 18,3 милиона динара
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УСПЕШНА САРАДЊА
Током посете Ужицу, директор НСЗ Зоран Мартиновић посетио је послодавца МТК МЕТАЛ КОМЕРЦ доо, предузеће за производњу и продају алата од тврдог метала и челика. То је модерна компанија која има више од 90 запослених, а алати које
производе имају примену у готово свим индустријама и извозе
се на тржишта широм света, укључујући и ЕУ Уније, Америке,
Азије и Африке.
Послодавац има дугогодишњу сарадњу са НСЗ, при чему у
континуитету користи услуге посредовања и професионалне
селекције углавном за позиције машинске и металске струке
свих образовних профила. Програм који послодавац највише
користи је Програм обуке за потребе послодавца, и то за алатничаре за алате за термообликовање у који укључује младе
који су металске и машинске струке. Они након успешно завршене обуке остају у радном односу код послодавца. Поред тог
програма, послодавац је корисник и Програма струче праксе и
Субвенције зараде за запошљавање ОСИ.

за реализацију пет програма активне политике запошљавања, а
највише за Програм стручне праксе у који ће бити укључено 35
младих без радног искуства, затим Програм самозапошљавања у
који ће бити укључено 30 лица, а 27 незапослених биће укључено
у Програм јавних радова, 5 лица у Програм субвенција послодавцима за отварање нових радних места и 3 у Програм стицања
практичних знања и вештина“, рекао је Петковић.
Он је додао да је у претходне 4 године, кроз успешну сарадњу са НСЗ, у Ужицу 532 људи добило шансу да ради, а ове
године је ту шансу добило 110 суграђана.
„Знамо да наши суграђани очекују дугорочније запошљавање, али се надамо да ћемо за годину дана, уз отварање индустријске зоне, имати нове инвеститоре са великим бројем
нових радних места, а наредних година ћемо се свакако потрудити да издвојимо и већа заједничка средства за програме у
сарадњи са НСЗ“, истакао је градоначелник Ужица.
Градска општина Севојно и НСЗ су ове године потписали
Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за Програм субвенције за самозапошљавање, уз помоћ којег је 4 људи
с подручја ове општине покренуло сопствени бизнис. Општина
Севојно је са НСЗ потписала и Споразум о техничкој сарадњи
за ангажовање незапослених на Програмима јавних радова на
Биљана Терзић
којима је ангажовано 6 лица.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Потписани уговори

СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Филијала Вршац НСЗ организовала је доделу уговора за субвенције за самозапошљавање за 44 незапослених. Међу њима су три
особе са инвалидитетом и једно лице ромске националности.
Будући предузетници започеће своје пословање у различитим делатностима: фризер, козметичар, књиговодствене услуге,
производња, стоматолошке услуге, а делатности су регистроване
на територији Града Вршца и Општина Планидиште и Бела Црква.
Ово су први уговори који су потписани, а у наредном периоду очекује се потписивање и осталих уговора за које је одлука
донета касније, као и доношење још одлука по Јавном позиву Аутономне Покрајне Војводине и локалне самоуправе Града Вршца.
Јавни позив, који је расписала Национална служба за запошљавање у сарадњи са локалном самоуправом Града Вршца,
још увек је отворен и позивају се сви незапослени који су заинтересовани и имају идеју за сопствени бизнис да се пријаве.
Сања Рабијац

Мере активне политике запошљавања

ОБУКА ЗА ШИВАЧЕ

На самом почетку јула почела је и обука на захтев послодавца у предузећу за производњу гаредоробе Maille pirotex доо
из Пирота, а после потписаног уговора са Филијалом Пирот
НСЗ којим је одобрена обука за девет шивача.
„Maille pirotex“ је нови послодавац који послује у оквиру
Слободне зоне Пирот од маја прошле године и бави се производњом гардеробе. Целокупни производни програм намењен је
иностраном тржишту, те је и ниво захтеваног квалитета производа врло висок. Како би одговорио тим захтевима послодавац
је осавременио производњу компјутеризованим и аутоматизованим машинама које врше аутоматско уклапање, смањивање и
повећавање величине.
Филијала Пирот НСЗ је са предузећем успоставила сарадњу од самог оснивања. „Maille pirotex“ је редовно присуствовао сајмовима запошљавања, користио је услуге посредовања
и упућивања кандидата и присуствовао презентацији јавних
конкурса за финансирање програма активне политике запошљавања у фебруару ове године.
Комапнија тренутно има нешто више од 30 запослених, али
већ уговорени послови и извозни планови диктирају запошљавање нових радника. Како на евиденцији незапослених није било
лица одговарајућих знања и вештина спремних за рад на компјутеризованим текстилним машинама, послодавац је аплицирао за Програм финансирања обуке на захтев послодавца.
Обука девет незапослених са евиденције Филијале Пирот за
обављање послова шивача реализује се у производној хали компаније, а по успешно завршеној обуци сви полазници ће бити запослени
на пословима за које су стекли компетенције. Сузана Ђорђевић
Бесплатна публикација о запошљавању

Дефицитарна занимања

ОБУКА КАО СИГУРАН
ПУТ ДО ЗАПОСЛЕЊА
У великој сали Општине Пирот почетком јула уручени су
сертификати полазницима успешно завршених обука за тржиште рада, које је пиротска Филијала НСЗ организовала како
би незапосленим суграђанима омогућила да стекну додатна
знања и вештине за обављање послова за којима постоји потражња на локалном тржишту рада.
Полазницима обука за шиваче-пеглаче, тесаре, армираче, руковаоце грађевинским машинама, виљушкаристе и МИГ/МАГ завариваче сертификате су уручили представници партнерских институција - Маша Бубањ, сениор менаџер Немачке хуманитарне невладине
организације „ХЕЛП“, градоначелник Пирота Владан Васић и в.д. директора пиротске Филијале НСЗ Драган Јенаћковић.
Филијала Пирот Националне службе за запошљавање и
Град Пирот у новембру прошле године потписали су Споразум
о сарадњи којим се уређују међусобна права и обавезе у организацији и реализацији обука за тржиште рада за занимања која
су дефицитарна на локалном тржишту рада. Филијала Пирот је
извршила предселекцију и упућивање кандидата, а средства за
реализацију овог споразума обезбедили су Град Пирот и „ХЕЛП“.
Драган Јенаћковић је том приликом истакао предности
партнерске сарадње институција и њиховог заједничког деловања на локалу. Он је објаснио да је обуке прошло више од 80
незапослених који су у њима препознали шансу за повећање
својих компетенција и боље позиционирање на локалном тржишту рада. Како је рекао, новостечена знања и добијени сертификати повећавају шансе за запослење, те се очекује да се
70% полазника ових обука и запосли у наредном периоду.
Градоначелник Пирота Владан Васић је изјавио да само заједничко ангажовање свих социјалних партнера може да допринесе
повећању запошљивости и смањењу стопе незапосленоси. Он је
истакао да је Град Пирот спона између Националне службе за
запошљавање и ХЕЛП-а, чије повезивање гарантује реализацију
обука и других активности у сфери запошљавања.
Маша Бубањ из немачке хуманитарне организације изразила је
овом приликом задовољство реализованим активностима на пољу
спровођења обука за тржиште рада и најавила реализацију новог
пројекта под називом „Подршка социо-економској стабилности у региону Западног Балкана 2019-2020“. Тим пројектом биће подржано
најмање 20 микро и малих бизниса доделом грантова просечне вредности 2.400 евра, уз редовне послове и стручне обуке за повећање
Сузана Ђорђевић
одрживости пословних делатности.
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Филијала Зрењанин НСЗ

С

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

тратешки циљеви развоја предузетништва у нашој
земљи односе се на повећање броја фирми, њихову одрживост, раст промета, запошљавањa и извоза, као и раст
бруто додате вредности тог сектора. Када један бизнис,
започет уз подршку Програма за самозапошљавање, прерасте
у озбиљну компанију која запошљава и извози, са перспективом
да проширује обим производње и број запослених, можемо да кажемо да је подршка таквом бизнису плодотворна и ефикасна.
Реч је о радњи за производњу папирне галантерије „Celux“, регистрованој 2011. године у Зрењанину уз подршку Програма за
самозапошљавање.
За осам година „Celux“ се развио од мале фирме до компаније која је у тој бранши једна од најпрепознатљивијих и
најбоље позиционираних у региону и постала трећи по величини произвођач папира у Србији. Висок кредибилитет постигли
су без рекламе фокусирајући се само на квалитет, тачност и
задовољство клијената. Око 40% производа се продаје на локалном тржишту, 50% папирне галантерије стиже до купаца
у региону, док се 10% извози директно у Бугарску, Хрватску,
Румунију и Црну Гору.
Власник „Celux-а“ Предраг Крбавац каже да је до отварања
фирме дошло готово спонтано. „Радио сам пре самосталног
посла различите послове, попут послова у грађевини у Немачкој или као комерцијалиста у једној компанији. Када сам одлучио да отворим своју фирму знао сам да то треба да буде
производња, а да се делатност односи на нешто што је потрошна роба. Размишљао сам о томе шта се у домаћинству редовно
користи и тако сам дошао до тога да се бавим папирном галантеријом“, каже Крбавац.
За почетак приватног бизниса финансијска подршка је била
неопходна, па је користио субвенцију за самозапошљавање у износу од 160.000 динара за набавку машина. У почетку, како је већ
уобичајено у малим фирмама, власник је обављао све послове:
од производње, административних задужења, до продаје, дистрибуције и промоције.
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Крбавац истиче да је опрема у овој бранши доста скупа и да је
папир као артикал веома компликован за производњу. Ипак, предан
рад и упорност током година су се исплатили.
Производни погон компаније налази се у ширем центру
Зрењанина, на око километар од магистралног пута. Постоји
прилагођен теретни прилаз за возила, а велики пословни простор омогућује да се капацитет производње повећа. Погон располаже вредном опремом: машинама за мотање тоалет папира или за производњу сложивих убруса.
„Celux“ производни програм чине убруси, тоалет папир и папирне хилзне. Тоалет папир се производи у ролнама или као сложиви, а у програму постоје две робне марке тог производа. Убруси
су такође у форми сложивих и у ролни, док нова линија, названа
„Professional“ представља производе намењене угоститељским
објектима и прилагођене потребама коришћења у угоститељству.
У компанији сматрају да је „Celux“ бренд – ознака за производе упаковане у амбалажу модерног дизајна, са одличним односом
квалитета и цене, при чему су цене прилагођене различитим категоријама купаца. Производе продају професионалним купцима и
малим фирмама.
Људски ресурси су најважнији део сваког бизниса. Данас
компанија запошљава 9 радника, од којих је њих 7 у производњи. План је повећање броја запослених у складу са растом и
развојем компаније. С обзиром да је ова делатност специфична,
увођење у посао траје око 2 месеца, у зависности од радног искуства, способности и мотивације радника.
„Celux“ је, у складу са својим постепеним растом, од самог оснивања сарађивао са Филијалом Зрењанин НСЗ. Од 2013. године
компанија је користила финансијску подршку преко Програма за
ново запошљавање, затим Програма подршке запошљавању особа са инвалидитетом и то прилагођавање радног места и радну
асистенцију, као и Програма субвенције зараде за ОСИ без радног искуства, што је довело до запошљавања шесторо радника.
„Celux“ је компанија која је за једног радника, запосленог на радном месту техничара производње папира, обавила неопходна
прилагођавања радног простора и поставила рампу као прилаз
у зграду, прилагодила радно место и тоалет.
Поменути програми подршке запошљавању ОСИ допринели су економском осамостаљивању и оснаживању, као и социјалној инклузији. Ново запошљавање, односно Програм субвенција послодавцима из приватног сектора за запошљавање
незапослених из категорије теже запошљивих, једна је од мера
коју НСЗ реализује са циљем спречавања дугорочне незапослености. Изузетно је значајно да незапослени који су били у
категорији теже запошљивих постану и остану део тима компаније која је стабилна и која ће да се развија.
„Планирамо и проширење производње, па ћемо и запошљавати још радника“, закључује власник Предраг Крбавац.
Александра Штрбац
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

На основу члана 52 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 13 став 1 тачка 2 Закона
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 86а-86д 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) и Правилника о ближим критеријумима
и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина („Сл. гласник РС“, бр. 13/18 и 57/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ
У 2019. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Намена и циљ програма
Програм обуке за потребе послодавца за запосленог спроводи се ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина. Циљ обуке је одржање запослења код послодавца.
Врсте обука
Обука се реализује ради посебног усавршавања запосленог или општег усавршавања запосленог, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.
Под посебним усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, које кроз обуку обезбеђује компетенције,
односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које нису преносиве или су ограничено преносиве на друге привредне субјекте или делатности.
Под општим усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, које кроз обуку обезбеђује компетенције,
односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које су већином преносиве на друге привредне субјекте или делатности.
Извођач обуке
Обуку може изводити јавно признати организатор активности, у складу са Законом о образовању одраслих, односно лиценцирани извођач обуке, у складу са законом
(у даљем тексту: извођач обуке), а на основу исказане потребе послодавца.
Учешће у финансирању програма обуке
У складу са правилима о додели државне помоћи, а у оквиру расположивих средстава за реализацију обуке, Национална служба за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) може послодавцу на основу захтева да исплати:
- средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради посебног усавршавања, у износу до 25% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00
динара по полазнику;
- средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради општег усавршавања, у износу до 60% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00
динара по полазнику.
Средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке се могу повећати највише до 80% оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара
по полазнику и то:
- за највише 20 процентних поена уколико је послодавац мали привредни субјект,
- за највише 10 процентних поена уколико је послодавац средњи привредни субјект,
- за највише 10 процентних поена уколико се у обуке укључују особе са инвалидитетом или особе које се теже запошљавају и то:
1. лица без квалификације, односно без завршене средње школе
2. старији од 50 година
3. припадници етничких мањина.
У случају када обука укључује компоненте и посебног и општег усавршавања које се не могу раздвојити, приликом одређивања процента учешћа у финансирању
примењује се проценат за посебно усавршавање.
Средства додељена по програму обуке за потребе послодавца за запосленог су хоризонтална државна помоћ.
Оправдани трошкови обуке:
- трошкови предавача,
- путни трошкови предавача и полазника, укључујући и смештај,
- други текући трошкови, као што су материјали и потрошна роба директно повезани са реализацијом обуке,
- трошкови амортизације алата и опреме, у обиму у којем се искључиво користе за реализацију обуке,
- трошкови усмеравања и саветодавних услуга у вези са обуком,
- трошкови полазника и
- општи индиректни трошкови (административни трошкови, закуп, режијски трошкови), до висине укупног износа других оправданих трошкова наведених у
претходним алинејама.
У погледу трошкова полазника, у обзир се узимају само сати које полазник стварно проведе на обуци.
Уколико је привредни субјект добио средства од аутономне покрајине и/или јединице локалне самоуправе, преко надлежних органа и правног лица које управља и/или располаже јавним средствима, за исте оправдане трошкове за исту врсту обуке и иста лица, укупан износ додељених средстава не може бити већи
од износа прописаних овим јавним позивом.
Динамика исплате средстава
Уговорена средства за реализацију програма обуке за потребе послодавца за запосленог Национална служба исплаћује послодавцу у целости након завршетка
обуке, односно по достављању доказа да су полазници обучени и стекли сертификат.
Број запослених укључених у обуку
Послодавац који има до 5 запослених има право да у обуку укључи једног запосленог, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у обуку укључи два
запослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у обуку укључи запослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
II УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац под следећим условима:
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
- да у последња 24 месеца редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
- да у последња 24 месецa није био евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
- да је измирио уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
- да има план усавршавања запосленог са предлогом извођача обуке са прилозима који подразумевају акредитован програм обуке, која је предмет захтева
послодавца; поседовање свих потребних услова за реализацију обуке у погледу просторно-материјално-техничких услова и кадровских капацитета;
- да у програм обуке укључи запосленог који је у радном односу на неодређено време у трајању од најмање 6 месеци пре подношења захтева за учешће у
финансирању обуке.
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Јавни позив

Захтев за учешће у програму обуке се неће одобравати за запосленог који:
- обавља приправнички стаж или
- испуњава један од услова за остваривање права на пензију, односно уколико му до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са
прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе,
- план усавршавања запосленог на прописаном обрасцу Националне службе,
- списак запослених који ће се укључити у програм обуке на прописаном обрасцу Националне службе,
- спецификација трошкова обуке потписана од стране надлежног лица послодавца на прописаном обрасцу Националне службе,
- документација о извођачу обуке: изјава извођача обуке да ће спровести активности у реализацији тражене обуке, доказ о акредитацији/лиценци за извођење
обуке, план и програм обуке, опис просторно-материјално-техничких услова за реализацију обуке, подаци о кадровским капацитетима, опис начина и критеријума
за процену знања, подаци о сертификату, предрачун трошкова обуке,
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност
обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о
образовању организационог дела;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе или
извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од
стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ за запослене који припадају теже запошљивим категоријама или имају статус особе са инвалидитетом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, 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.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава се доноси у року од 15 дана од дана достављања предлога тела надлежног за економски развој и по прибављеној сагласности
министра надлежног за послове запошљавања, а на основу провере поднетог захтева за учешће у програму.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума доношења одлуке, а у току календарске године у којој је донета одлука. У случају да од датума доношења
одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе и послодавца мора бити закључен до краја
календарске године.
Документација за закључивање уговора:
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави:
- конкретан план и динамику реализације обуке (датум почетка и завршетка обуке, број и списак полазника по групи, датум полагања коначног испита и датум
издавања сертификата),
- одговарајућа средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, и то:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 1.500.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 1.500.001,00 динар и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од
6 месеци дуже од трајања уговорне обавезе и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 1.500.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 1.500.001,00 динар и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од
6 месеци дуже од трајања уговорне обавезе и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке;
- фотокопију/очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/жиранта и
- друге доказе у зависности од статуса жиранта.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност
(предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да током трајања програма:
- обезбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове за реализацију програма обуке у сарадњи са извођачем обуке,
- упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама,
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза,
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене,
- по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији обуке и копије издатих сертификата,
- задржи запосленог у радном односу на неодређено време још најмање 24 месецa након стицања сертификата о стеченим компетенцијама.
У случају неиспуњења уговорних обавеза корисник средстава постаје дужник Националне службе и у обавези је да врати целокупан износ средстава исплаћених
у складу са уговором на име обуке запосленог, са законском затезном каматом од датума преноса средстава.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300301 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.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Б Е О Г РА Д
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО
Прво основно јавно тужилаштво у Београду сходно
члану 34 Закона о јавном тужилаштву („Службени
гласник Републике Србије“ број 116/08, 104/09, 101/10,
78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 111/14, 117/14,
106/15 и 63/16), чланова 49 и чл 61 Закона о државним
службеницима („Службени гласник Републике Србије“
број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17, 95/18), члана 9 Уредбе о о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“
број 2/19 ), на основу Правилника о саставу конкурсне
комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у
судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник
Републике Србије“ број 30/19) чланова 11 и 16 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Првом основном јавном тужилаштву у
Београду А.бр.70/19 од 28.3.2019. године и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 - број 112-00-651/2019-03 од 10.5.2019.
године и Решења Првог основног јавног тужилаштва
у Београду А.бр.179/19 од 11.7.2019. године и А.бр.
180/19 од 11.7.2019. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ
У БЕОГРАДУ
I Орган у коме се попуњавају радна места: Прво
основно јавно тужилаштво у Београду, ул. Сваска бр.
17а, ГО Савски Венац, са привременим седиштем у Бул.
Зорана Ђинђића бр. 104 ГО Нови Београд
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место тужилачки помоћник
- виши тужилачки сарадник у звању
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заменику
јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује
тужилачке акте, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, самостално предузима
процесне радње, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца
послове предвиђене законом и другим прописима.
Услови за рад на радном месту тужилачки помоћник - виши тужилачки сарадник у звању самостални саветник: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у
струци након положеног правосудног испита и потребне
компетенције за рад на радном месту.

2) Радно место уписничар у звању
референта
1 извршилац

Опис послова: Води уписнике, евидентира кретање
предмета, обележава номенклатурне знаке на попису списа, уводи и разводи предмете у уписнику, води
регистар уписника, сређује и архивира завршене предмете, саставља статистичке прегледе по уписницима
и попуњава статистичке упитнике, води одговарајуће
доставне књиге и књиге експедиције, обавља и друге
послове по налогу управитеља писарнице.

12

| Број 839-840 | 24.07.2019.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера
или техничког смера у трајању од четири године, најмање две године радног искуства у струци и положен
државни стручни испит и потребне компетенције за
рад на радном месту.
III Општи услови за запослење за сва радна места:
- да је учесник конкурса држављанин Републике Србије,
- да је учесник конкурса пунолетан
- да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа.
- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона о
државним службеницима);
IV У изборном поступку комисија ће проверити
опште и посебне функционалне компетенције
и понашајне компетенције, након чега ће комисија обавити разговор са кандидатима, по следећим фазама:
1. Провера општих функционалних компетенција и то;
• Организација и рад државних органа Републике Србије
(провера ће се вршити писаним тестом)
• Дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару)
• Пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом)
2. Посебне функционалне компетенције које ће
се проверавати у изборном поступку су:
За радно место под бројем 1 - тужилачки помоћник:
• Посебна функционална компетенција у области рада
управа у јавном тужилаштву (провера ће се вршити
писаним тестом и разговором са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место
тужилачки помоћник - поседовање знања и вештина
за израду нацрта тужилачких одлука и других аката
(провера ће се вршити писаним тестом и разговором
са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место
тужилачки помоћник - вештине управљања преткривичним поступком (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
За радно место под бројем 2 - уписничар:
•Посебна функционална компетенција у области рада
писарница у јавном тужилаштву - познавање прописа релевантних за надлежност и организацију јавног
тужилаштва (провера ће се вршити писаним тестом и
разговором са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови - канцеларијско пословање,
методе и технике прикупљања евидентирања и ажурирања података у базама података и методе вођења
интерних и доставних књига (провера ће се вршити
писаним тестом и разговором са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место
упинсичар - познавање релевантних прописа из делокруга органа (провера ће се вршити писаним тестом и
разговором са кандидатом)
3. Након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се провера понашајних компетенција, и то: Управљање информацијама;
Управљање задацима и остваривање резултата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржавање професионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет
- (проверу врши дипломирани психолог на основу интервјуа базираног на компетенцијама).
4. Након провере понашајних компетенција
конкурсна комисија ће обавити интервју са кандидатима који подразумева разговор са кандидатом
у циљу процене мотивације за рад на радном месту и
прихватања вредности државних органа.
Све наведене компетенције комисија ће проверити у
року од два месеца рачунајући од дана истека рока за
пријаву на оглас по предметном конкурсу. База питања
за проверу општих функционалних компетенција биће
објављена на интернет страници тужилаштва (www.
prvo.os.jt.rs)

О датуму и месту провере функционалних компетенција кандидати ће бити накнадно обавештени на начин
на који су се одлучили да примају обавештења у вези
са конкурсом.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата
биће елиминациона. Кандидати који су освојили један
бод у провери одређене компетенције, искључују се из
даљег изборног поступка.
V Место рада: Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104.
VI Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места: Прво основно јавно тужилаштво у Београду,
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104 са назнаком: „За јавни конкурс“.
VII Лица задужена за давање обавештења о
јавном конкурсу: Владимир Севић, секретар тужилаштва, тел. 011/6354441 и Марко Ђурашевић виши
тужилачки сарадник тел. 011/635-4447.
VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Пријава на конкурс у државном органу 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 страног језика; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; добровољно дату изјаву о
припадности националној мањини; посебне изјаве од
значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним
органима.
Пријава на конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на конурс подноси се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет страници Првог основног
јавног тужилаштва у Београду www.prvo.os.jt.rs или у
штампаној верзији у Секретаријату тужилаштва, Бул.
Зорана Ђинђића бр. 104, кабинет 213.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана
пријема пријаве на начин на који је у пријави назначио
за доставу обавештења.
Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи
изборни поступак, објављује се на интернет презентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве.
IX Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс су :
- писани доказ о знању рада на рачунару
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „Дигитална писменост“, осим ако
конкурсна комисија одлучи да приложени доказ не
може да се прихвати као доказ којим се кандидат ослобађа провере ове компетениције.
X Остали докази које прилажу само кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да
се против кандидата не води кривични поступак (не
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); потврда да кандидату раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у државном органу); диплома
којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство); уверење о положеном правосудном испиту (само кандидати за радно
место под бројем 1).
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Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да у
року од пет радних дана од дана пријема обавештења
приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на
надресу наведену у огласу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Доказе о испуњености услова за запослење који су садржани у службеним евиденцијама прибавља државни
орган, осим ако кандидат не изјави да ће сам доставити
потребне доказе.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави на конкурс изјасни за коју од предвиђених могућности се
опредељује, да орган прибави податке о којима се води
евиденција по службеној дужности или да ће то кандидат учинити сам.
Документа о којима се се води евиденција по
службеној дужности су: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се
против кандидата не води кривични поступак; уверење
да није осуђиван; уверење о положеном правосудном
испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Првог основног јавног тужилаштва у
Београду www.prvo.os.jt.rs.
XI Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита за
рад у државним органима примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним испитом/правосудним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
Од обавезе полагања државног испита изузети су кандидати који су положили правосудни испит.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
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.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање, на порталу е - управе, као и на интернет презентацији и огласној табли Првог основног
јавног тужилаштва у Београду.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“,
брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:11212629/2018 од 25. децембра 2018. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно местo попуњава: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.
II Радно местo којe се попуњава:

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

Опис послова: Прати, анализира стратешка документа,
законе и упоредно-правна решења од значаја за припрему нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одсека и учествује у припреми прописа из делокруга
Одсека; припрема мишљења о примени закона и других прописа из делокруга Одсека; учествује у припреми
мишљења са становишта делокруга Одсека на предлоге
стратешких докумената, нацрте закона и предлоге прописа и општих аката које достављају надлежни органи;
пружа подршку раду Координационом телу за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном
поступку; учествује у припреми међународних уговора и
пројеката из делокруга Одсека који се односе на општи
управни поступак; припрема анализе и информације из
делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 5 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Место рада: Београд.
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима, доступна су сва радна места и
избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
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.
Провера општих функционалних компетенција
за извршилачко радно место:
1. „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено).
2. „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару).
3. „Пословна комуникација“- провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама

коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању
знања и вештина из наведених области, на траженом
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у
делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени
доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
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:
1. Посебна функционална компетенција за радно место
релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о
општем управном поступку) - провераваће се писмено
путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) и посебна функционална компетенција
за радно место професионално окружење и прописи
из надлежности и организације органа (Закон о државној управи) - провераваће се усмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних кометенција могу се
наћи на интернет презентацији Министарства државне
управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за извршилачкo раднo местo: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираном на компетенцијама.
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).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд или се подносе непосредно на писарници Министарства државне управе и
локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд са
назнаком „За јавни конкурс” или електронским путем
на адресу: tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs.
Напомена: Ако се пријава подноси електронским путем,
на месту које је предвиђено за потпис уноси се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву потписује пре почетка
прве фазе изборног поступка.
V Лица задужено за давање обавештења о конкурсу: Татјана Јовановић и Марија Крстовић, тел: 011/26-86855 од 9.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
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VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства
државне управе и локалне самоуправе или у штампаној верзији на писарници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова број 6, Београд.
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. 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.
IX 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.
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.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је,
између осталог, да су органи у обавези да по службеној
дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше
увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 26. августа 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем на адресе које су
навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се 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
Министарства државне управе и локалне самоуправе.
Кандидати 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 email адресе), које наведу у
својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком
радном место, може да се запосли и лице које нема
положен државни стручни испит, али је дужно да га
положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни
рад за радни однос на неодређено време траје шест
месеци. Државни службеник на пробном раду, који је
засновао радни однос 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао министар државне управе и локалне самоуправе.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
mduls.gov.rs) и огласној табли Министарствa државне управе и локалне самоуправе; на интернет 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.

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. Потребно је да
кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

I Орган у коме се попуњавају радна места: Треће
основно јавно тужилаштво у Београду, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина број 16.
II Радно место које се попуњава:

Радно место тужилачки помоћник
- тужилачки сарадник у звању
саветник
2 извршиоца

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заменику
јавног тужиоца у раду у предметима мање сложености,
прати судску праксу, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске
и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима
јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове мање сложености предвиђене законом и другим прописима.

1. Опште функционалне компетенције;
• Организација и рад државних органа Републике Србије
(тест у папирној форми);
• Дигитална писменост (тест практичним радом на рачунару);
• Пословна комуникација (писмена симулација);

Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива се на
неодређено време.
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ТРЕЋЕМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ
У БЕОГРАДУ

III Компетенције: Сходно Правилнику о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места
у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник
Републике Србије“ број 30/19) у изборном поступку комисија ће проверити:

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.
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Треће основно јавно тужилаштво у Београду на основу
члану 34 Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник Републике Србије“ број 116/08, 104/09, 101/10, 78/11,
101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15 и
63/16), чланова 49 и чл 61 Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“ број 79/05, 81/05,
83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), члана 9 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“ број 41/07, 109/09, 99/14,
94/17 и 95/18), Правилника о саставу конкурсне комисије,
начину провере компетенција, критеријумима и мерилима
за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним
тужилаштвима („Службени гласник Републике Србије“ број
30/19) члана 10. Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Трећем основном јавном
тужилаштву у Београду А.бр.119/19 од 19.04.2019. године,
и сагласности Закључка Комисије за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 - број 112-11418/2018 од
30.11.2018. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 - број 112-12546/2018
од 25.12.2018. године и Одлуке о расписивању јавног конкурса у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду А
број 195/19 од 21.05.2019. године, оглашава:

Услови за рад на радном месту тужилачки сарадника у звању саветника: Стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалстичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит и потребне компетенције за ово радно
место.

X 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.

XII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу

ТРЕЋЕ ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Пословни центри НСЗ

2. Посебне функционалне компетенције;
• Управа у јавном тужилаштву ( писани тест);
• Поседовање знања и вештина за израду нацрта тужилачких одлука и других аката (писани тест);
• Вештине заступања на главном претресу у кривичном
и у другим поступцима пред надлежним судом (разговор
са кандидатом);
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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3. Понашајне компетенције провера интервјуом
са дипломираним психологом:
• Управљање информацијама
• Управљање задацима и остваривање резултата
• Оријентација ка учењу и променама
• Изградња и одржавање професионалних односа
• Савесност, посвећеност и интегритет
4. Обавити интервју са кандидатима.
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року
од три месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву на
оглас по предметном конкурсу. База питања биће објављена на интернет страни тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).
Сходно чл. 9 став 4 Правилнику о саставу конкурсне
комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у
судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник
Републике Србије“ број 30/19) комисија ће прихватити
одговарајуће сертификате, потврде или друге доказе о
поседовању компетенције дигитална писменост.
IV Место рада: Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 16.
V Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места: Треће основно јавно тужилаштво у Београду,
Булевар Михајла Пупина бр. 16, са назнаком: „За јавни
конкурс“.
VI Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: заменик јавног тужиоца Љубомир Анђелић телефон 011/2018-278, заменик јавног тужиоца
Милица Стојанац Маретић телефон 011/2018-286, секретар Никола Марковић телефон 011/2018-305.
VII Општи услови за рад на раднoм 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.
VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
IX Докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак (не
старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
потврда да кандидату раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа (само они кандидати који су радили у државном
органу); оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или oверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од пет
радних дана од дана пријема обавештења приложе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који у остављеном року не приложе остале доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писаним путем се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на надресу наведену у огласу.

ма, 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.
Доказе о испуњености услова за запослење који су садржани у службеним евиденцијама прибавља државни
орган, осим ако кандидат не изјави да ће сам доставити
потребне доказе.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави на конкурс
изјасни да за коју од предвиђених могућности се опредељује, да орган прибави податке о којима се води евиденција по службеној дужности или да ће то кандидат
учинити сам.
Документа о којима се се води евиденција по службеној дужности су: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да се против кандидата
не води кривични поступак; уверење да није осуђиван; уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Трећег основног јавног тужилаштва у Београду www.trece.os.jt.rs.
X Трајање радног односа: За наведена радна места
радни однос се заснива на неодређено време.
XI Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се
спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих
функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити интервју са
кандидатима.
НАПОМЕНЕ:
Кандидати заснивају радни однос на неодређено време.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
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.
Овај оглас објављује се у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, на порталу Е - управе, као и
на интернет презентацији и огласној табли Трећег основног
јавног тужилаштва у Београду.
Образац пријаве биће објављен на интернет страници тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).

Бесплатна публикација о запошљавању

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:
112-5321/2019 од 29. маја 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша број 20.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове у области
предмета од драгоцених метала у
звању саветник
Група за метрологију и предмете
од драгоцених метала, Одељење
за нехармонизовану област,
стандардизацију, акредитацију и
метрологију, Сектор за квалитет и
безбедност производа
1 извршилац

Опис посла: Прати примену прописа којима се уређује
област предмета од драгоцених метала и предлаже
измене, допуне и мере за њихово ефикасније спровођење, учествује у изради прописа којима се уређује
област предмета од драгоцених метала ради усклађивања са међународним правилима; обавља послове у
области предмета од драгоцених метала који се односе
на процес придруживања ЕУ; сарађује са ДМДМ и другим органима, организацијама и институцијама у циљу
утврђивања приоритета развоја у области предмета од
драгоцених метала; обезбеђује стручну подршку и припрема предлоге решења у управним стварима у првом
и другом степену у области предмета од драгоцених
метала; припрема стручно-техничка мишљења у вези са
применом прописа из области предмета од драгоцених
метала; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или
природно-математичких 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 три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за стручну и
аналитичку подршку, звање млађи
саветник
Група за извештавање и подршку
контроли извршења уговора и
праћењу рада заступника капитала,
Одељење за контролу извршења
уговора и праћење рада заступника
капитала, Сектор за приватизацију,
стечај и индустријски развој
1 извршилац

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судови-

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Посао се не чека, посао се тражи

Опис посла: Прати евиденцију продајног капитала
и сопствених акција и удела субјеката приватизације
са надлежним јавним регистрима евиденције капитала и пружа аналитичку подршку у припреми анализа
података из базе података о закљученим и раскинутим
уговорима; учествује у припреми материјала и одговора по захтевима надлежних органа и институција у
вези са поступком приватизације субјеката над којима
је истекла надлежност контроле уговора закључених у
поступку приватизације; прати и анализира податке о
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закљученим и раскинутим уговорима и учествује у припреми извештаја о извршеним контролама и извештаја
о праћењу рада заступника капитала; пружа стручну
подршку пословима контроле извршења обавеза купаца из закључених уговора у поступку приватизације,
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно- научног поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или
природно-математичких 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 једна година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

III Врста радног односа: Радна места попуњавају
заснивањем радног односа на неодређено време.
IV Место рада: Београд за радно место под редним
бројем 1 Ресавска 24, за радно место под редним бројем
2 Теразије 23, за радно место под редним бројем 3 и 4
Влајковићева 10.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Кандидатима су при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима, доступна сва радна места и
избор кандидата се врши на основу провере компетенција. 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 се у изборном поступку за сва изршилачка радна места прво проверавају опште функционалне
компетенције.

3. Радно место за канцеларијске
и евиденционе послове, звање
референт

1. Провера општих функционалних компетенција за сва изршилачка радна места:
• „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).

Опис посла: Прима и евидентира предмете; води евиденцију кварталних извештаја о спроведеним јавним
набавкама; води интерне евиденције о кретању предмета по обрађивачима и пружа информације о кретању предмета у Сектору; ажурира и архивира обрађене предмете Сектора, обавља усмену комуникацију
са другим органима и организацијама, институцијама,
правним и физичким лицима у циљу пружања информација из делокруга Сектора; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако учесник
конкурса поседује важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције - Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави
и тражени доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или
не може да прихвати доказ који је приложен уместо
тестовне провере.

Одсек за уговарање пројеката,
Сектор за инвестиције у
инфраструктурне пројекте
1 извршилац

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, природног, техничког смера или гимназија; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

4. Радно место за послове вршења
стручног надзора, звање самостални
саветник
Група за контролу спровођења
пројеката, Сектор за инвестиције у
инфраструктурне пројекте
1 извршилац

Опис посла: Уводи извођаче радова у посао у складу
са закљученим уговорима и обавља послове праћења
и контроле реализације пројеката на терену у складу са
пројектно-техничком документацијом и грађевинском
дозволом и врши контролу достављене документације
о извођењу радова; сарађује са извођачима радова и
стручним надзором, јединицама локалне самоуправе и другим органима државне управе у вези са реализацијом уговора; врши проверу испуњености свих
врста предуслова за плаћање испостављених ситуација и других финансијских докумената пре извршеног
плаћања; прати уговорене рокове и припрема документацију за потребе анексирања уговора, анексирања
уговора, израђује појединачне извештаје о физичкој
реализацији пројеката на основу извршене теренске
контроле; учествује и сарађује са комисијама за примопредају радова, коначни обрачун и технички преглед објеката; учествује у изради збирних извештаја о
теренској контроли; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
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Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
2. 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:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско - аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација), посебна функционална компетенција за
радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о контроли предмета од драгоцених метала) и посебна функционална компетенција
за радно место - прописи и акти из делокруга радног
места (Закон о републичким административним таксама) - провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско - аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација), посебна функционална компетенција за радно
место - прописи и акти из надлежности и организације
органа (Закон о приватизацији) и посебна функционална
компетенција за радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Уредба о контроли извршења уговорних
обавеза купца из уговора о продаји капитала и имовине)
- провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (канцеларијско пословање)
и посебна функционална компетенција за радно место
- прописи и акти из делокруга радног места (Уредба о
категоријама регистратурског материјала са роковима
чувања) - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа
(Уредба о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре Градимо заједно) - провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско - аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација), посебна функционална компетенција за
радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон стандардизацији) и посебна
функционална компетенција за радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, Уредба
о безбедности и здрављу на раду на привременим или
покретним градилиштима) - провераваће се писмено
путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу посебних функционалних кометенција могу
се наћи на интернет презентацији Министарства привреде www.privreda.gov.rs
3. Провера понашајних компетенција за сва изршилачка радна места:
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, узорка
понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва изршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се
путем интервјуа са комисијом (усмено).
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
VII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства
привреде или у штампаној верзији у писарници Министарства привреде, Кнеза Милоша бр. 20. Београд.
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.
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.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом или предају непосредно на писарници Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
IX Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Бранислава Стојановић, тел: 011/3642-776 и
Драгана Маркићевић, тел: 011/3642-833.
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 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;
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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.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинскоj управи.
XII 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 адресу Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша бр. 20.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која
се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства 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),
дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној
фотокопији, према услову о дужини радног искуства у
струци из радних места на која конкуришу.
XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима 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 14. августа 2019. године, о
чему ће кандидати бити обавештени на контакт (бројеве телефона или електронске адресе) који 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 Михајла Пупина број 2 (источно крило).
Провера посебних функционалних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Министарства привреде, Кнеза Милоша
бр. 20, Београд. Кандидати 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 електорнске адресе), које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНE: 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 прописаном року. Положен државни стручни
испит није услов, нити предност за заснивање радног
односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за радни
однос на неодређено време траје шест месеци.
Бесплатна публикација о запошљавању

Државни службеник на пробном раду који је засновао
радни однос 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.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да
су органи у обавези да по службеној дужности, када
је то неопходно за одлучивање, у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницама садржаним
у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 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. Потребно је да учесник
конкурса 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 министар привреде.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Министарства привреде, на интерент
презентацији Службе за управљање кадровима, 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.

радне успешности; анализира стање и учествује у
изради предлога аката о одређивању компетенција
за рад државних службеника; припрема мишљења и
образложења правних аката које предлаже Служба а
у вези са одређивањем компетенција за рад државних
службеника и методологијом за праћење стања у вези
са одливом кадрова; учествује у креирању програма
обуке и утврђивању критеријума и мерила за вредновање програма стручног усавршавања за потребе
Националне академије за јавну управу; сарађује са
непосредним руководиоцима и јединицама за кадрове у циљу сагледавања потреба и могућности органа
државне управе у реализацији каријерних циљева
државних службеника, посебно лица на положају;
обавља и друге послове по налогу шефа Центра.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
Друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
IV 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.
У изборном поступку проверавају се:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА

1. 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 писменим
путем.

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-11461/2018 од 30.11.2018. године, Служба за управљање кадровима оглашава

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.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
I Орган у коме се радно место попуњава: Служба за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина бр. 2.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за праћење ефеката
управљања каријером, у звању
саветник

у Центру за управљање каријером
државних службеника,
у Сектору за одабир и развој кадрова
1 извршилац
Опис послова: Анализира потребе и учествује у развоју техника и инструмената за развој каријере државних службеника; учествује у изради годишњег аналитичког извештаја о вредновању радне успешности
државних службеника на нивоу државне управе;
предлаже и спроводи различите методолошке приступе у истраживању ефеката активности у вези са управљањем каријером; пружа стручну помоћ руководиоцима у вези са спровођењем поступака вредновања

2. Посебне функционалне компетенције:
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
управљање људским ресурсима (управљање људским
ресурсима базирано на компетенцијама) - провераваће
се путем симулације /усмено);
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације/писмено;
• Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - технике обраде података (SPSS) - провераваће се путем симулације/писмено.
3. Понашајне компетенције:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност
и интегритет) - провераваће се путем психометријских
тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
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4. 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 web страници Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
V Рок за подношење пријава: рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање кадровима,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. 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.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је писани
доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „Дигитална писменост“ сем уколико
комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“.
VII Остали 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; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит) / кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту подносе доказ
о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, 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.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта
2017. године у основним судовима, односно општинским
управама. Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да
су органи у обавези да по службеној дужности, када
је то неопходно за одлучивање, у складу са законским
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роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницама садржаним
у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 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.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Службе за управљање кадровима, на
порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
БЕОГРАД

VIII Рок за подношење осталих 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 адресу Службе за управљање кадровима, Палатa „Србија“ 11070 Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).
IX 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 12. августа 2019.
године, о чему ће кандидати бити обавештени на
бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провере општих функционалних компетенција, понашајних компетенција, посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се
обавити у Служби за управљање кадровима, Палатa
„Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2
(источно крило). 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
електорнске адресе), које наведу у својим пријавама.
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 Трајање радног односа: за оглашено радно место
радни однос се заснива на неодређено време.
XII Лице задужено за давање обавештења: Марко Ристић, тел: 011/3112-043.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу
се поштом на адресу Службе за управљање кадровима,
Палатa „Србија“ 11070 Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина бр. 2 (источно крило) или предају непосредно
на писарници Управе за заједничке послове републичких органа, Палатa „Србија“ Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина бр. 2 (источно крило), са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног
места (назив радног места)”.
НАПОМЕНE:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног
органа (јавног бележника, у општинској управи или суду),
биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

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.

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: Национална
академија за јавну управу, Београд
Положај који се попуњава:

Заменик директора Националне
академије за јавну управу - положај
у другој групи
Опис послова: Обавља послове из делокруга Академије по налогу директора; помаже директору у оквиру
овлашћења која му он одреди и замењује директора
док је одсутан или спречен.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких,
природно-математичких,
техничко-технолошких наука или из образовно-уметничког поља на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање девет година радног
искуства у струци или седам година радног искуства у
струци од којих најмање две године на руководећим
радним местима или пет година радног искуства на
руководећим радним местима као и потребне компетенције за радно место; 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 писменим путем.
* Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основе управљања људским
ресурсима) - 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 ( Стратегија стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у
РС) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
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3. - Страни језик - Енглески језик, ниво Б1 - провера
ће се вршити путем теста или увидом у доказ о знању
енглеског језика - ниво Б1.
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња и
одржавање професионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити
путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад на
положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана.
Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу
становања; телефон, електронску адресу; образовање,
стручне и друге испите подносиоца пријаве који су
услов за заснивање радног односа; податак о знању
рада на рачунару; податак о знању енглеског језика ниво Б1; додатне едукације; радно искуство; посебне
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима или у штампаној верзији на
писарници Службе за управљање кадровима, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве
се обавештава о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ
о знању енглеског језика - ниво Б1.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „Дигитална писменост“ сем уколико
комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи
сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика - ниво Б1 биће ослобођени провере компетенције знање енглеског језика - ниво Б1, сем уколико
комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере знањa енглеског језика - ниво Б1.
Остали докази које прилажу само кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима достављају уверење о
положеном правосудном испиту); исправе којима се
доказује радно искуство у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство).
Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће
позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема
обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку,
односно који на основу достављених или прибављених
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено
се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу
Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави
полагање тог испита у Министарству државне управе
и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека
рока за подношење пријава на конкурс и да Служби
за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за
попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и
писму који је у службеној употреби државних органа
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на
страном језику прилаже прописани оверен превод на
српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на
конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности
опредељује, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком
„За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести
назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Ивана Ђуровић
тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и
oгласној табли Националне академије за јавну управу, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на
интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се
попуњава положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски
род лица на које се односе.

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Земун, Магистратски трг 1

Организатор за развој и промоцију
туристичких производа
УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама у
обиму од најмање 180 еспб бодова, или на основним
студијама у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године; рад на рачунару; познавање једног страног језика;
3 године радног искуства. Поред наведених посебних
услова, кандидат мора да испуњава и опште услове
и то: да је пунолетан држављанин Републике Србије;
да има прописано образовање; да испуњава остале
услове одређене законом, другим прописом и актом о
систематизацији радних места; да није правноснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци. Пријава на конкурс обавезно садржи податке
о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Рок
за подношење пријава је 10 дана од дана оглашавања
конкурса у периодичном издању огласа организације
надлежне за послове запошљавања. Пријаву и доказе о испуњавању услова огласа, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци), доставити
Туристичко-културном центру градске општине Земун,
Магистратски трг број 1, поштом или путем писарнице,
са назнаком “За конкурс”. Туристичко-културни центар
градске општине Земун, ако кандидат то изјави, може
по службеној дужности прибавити: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење
МУП-а о некажњавању; уверење надлежног суда да се
против пријављеног кандидата не води истрага, осим
ако кандидат изричито изјави да ће те податке сам прибавити (образац изјаве да ће пријављени кандидат сам
прибавити чињенице које су неопходне за одлучивање
налази се на званичној интернет презентацији Градске
општине Земун). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, конкурсна комисија
одбацује решењем против кога се може изјавити приговор директору Туристичко-културног центра у року
од пет дана од дана пријема решења. Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/3778-406;
контакт особа Марија Миливојевић.

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Земун, Магистратски трг 1

Пословни секретар
УСЛОВИ: Стечено средње образовање; рад на рачунару; познавање једног страног језика; 2 године радног
искуства. Поред наведених посебних услова, кандидат
мора да испуњава и опште услове и то: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да испуњава остале услове одређене
законом, другим прописом и актом о систематизацији
радних места; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци. Пријава на
конкурс обавезно садржи податке о радном месту на
које кандидат конкурише и податке о кандидату (име
и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште
ако је кандидат поседује). Рок за подношење пријава
је 10 дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа организације надлежне за послове запошљавања. Пријаву и доказе о испуњавању
услова огласа, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци), доставити Туристичко-културном центру градске општине Земун, Магистратски
трг број 1, поштом или путем писарнице, са назнаком
„За конкурс”. Туристичко-културни центар градске
општине Земун, ако кандидат то изјави, може по службеној дужности прибавити: извод из матичне књиге
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рођених; уверење о држављанству; уверење МУП-а
о некажњавању; уверење надлежног суда да се против пријављеног кандидата не води истрага, осим ако
кандидат изричито изјави да ће те податке сам прибавити (образац Изјаве да ће пријављени кандидат сам
прибавити чињенице које су неопходне за одлучивање
налази се на званичној интернет презентацији Градске
општине Земун). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, конкурсна комисија
одбацује решењем против кога се може изјавити приговор директору Туристичко-културног центра градске
општине Земун у року од пет дана од дана пријема
решења. Додатне информације могу се добити на број
телефона: 011/3778-406; контакт особа Марија Миливојевић.

БОР
ЈКП ВОДОВОД БОР

19210 Бор, Радомира Јовановића Чоче 16

Руководилац Сектора за правне,
кадровске и опште послове
УСЛОВИ: високо образовање правне струке, VIII
ниво квалификације стечен: на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, или интегрисане академске студије обима од 300 до 360 ЕСПБ, или мастер академске студије обима од најмање 60 ЕСПБ уз претходно
остварене ОАС обима 240 ЕСПБ, или мастер академске студије обима од најмање 120 ЕСПБ уз претходно
остварене ОАС обима 180 ЕСПБ; најмање пет година
радног искуства са прописаном стручном спремом, најмање једна година радног искуства на руководећим
пословима, познавање рада на рачунару обавезно.

Магационер залиха
УСЛОВИ: четврти или трећи ниво квалификације (ССС
- IV /III степен стручне спреме); познавање рада на
рачунару обавезно; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: пријаву на оглас са кратком
биографијом; фотокопију личне карте; уверење о
држављанству; оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању. Рок за пријављивање је 8 дана од
објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом документацијом слати на горенаведену
адресу, са назнаком “За оглас - не отварати”.

ПОЖ АРEВАЦ
ВИШИ СУД ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јован Шербановић 4

Радно место за пријем, експедицију
поште и архиву у звању референт
Опис послова: врши пријем поште и разврстава пошту
по материјама у складу са Судским пословником; врши
распоређивање поште по одељењима, експедицију судских одлука и других писмена у оквиру писарнице, уредно води евиденцију доставе, стара се о чувању предмета
у архиви у складу са Судским пословником, води прописане књиге архивираних предмета, главну књигу архиве и књигу примљених и издатих предмета, поступа по
налозима за издавање предмета, контролише да ли је
судска такса плаћена, обавља и друге послове по налогу
председника суда и шефа писарнице.
УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме друштвеног,
природног или техничког смера, најмање две године
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за рад за ово радно
место. Поред наведених услова кандидати треба да
испуњавају и услове за заснивање радног односа прописане чланом 24 и 26 Законом о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС, 113/17 и 95/18) и чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима. Као државни службеник може да се
запосли пунолетан држављанин Републике Србије који
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има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
државном органу, ако му 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. Према члану 9 став 1 и 2 Закона о
државним службеницима, при запошљавању у државни
орган кандидатима су под једнаким условима доступна
сва радна места, а избор кандидата врши се на основу
провере компетенција. Самим тим, као државни службеник на извршилачком радном месту у смислу поменутог
члана 9 Закона о државним службеницима може да се
запосли и лице које нема положен државни стручни
испит, али које је дужно да га положи у одређеном року.
Положен државни испит није услов, нити предност за
заснивање радног односа. Место рада: Виши суд у Пожаревцу, улица Јована Шербановића 4, Пожаревац. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: прибављање доказа о чињеницама
које су неопходне за одлучивање: чланом 103 став 3
Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС”, бр.18/16 и 95/18-аутентично тумачење) прописано
је 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 59 став 2 овог закона).
Сагласно наведеном Виши суд у Пожаревцу ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених, осим уколико кандидат изричито изјави
да ће наведене податке прибавити сам. Наведене доказе
кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Кандидати пријаву подносе на обрасцу који се може преузети на интернет презентацији-сајту суда на веб адреси: www.по.ви.суд.рс, или непосредно у просторијама
Судске управе Вишег суда у Пожаревцу на адреси Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 4, а пријава садржи
и податке о начину прибављања података из службених
евиденција (кандидат се опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо њега); уз
пријаву кандидати подносе оригинал или оверену фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми, оригинал
или оверену фотокопију исправа којима се доказује тражено радно искуство (потврде, решења, уговори и друга
акта из којих се види на којим пословима и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство), уверење
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), потврду да
кандидату није престао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа коју
издаје државни орган у коме је кандидат био у радном
односу (подносе само кандидати који су били у радном
односу у другом државном органу). Потребно је да кандидати пријаву потпишу својеручно. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама (осим уверења о неосуђиваности које не може да буде старије од 6 месеци).
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.Рок за подношење пријава
на оглас са кратком биографијом и одговарајућом документацијом је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Кандидати пријаве на оглас подносе на адресу: Виши
суд у Пожаревцу, ул. Јована Шербановића број 2, лично
или препорученом пошиљком, са назнаком „За конкурс
за пријем на радно место за пријем, експедицију поште
и архиву”. Лице које је задужено за давање обавештења
о конкурсу је Драгана Зорић, контакт телефон 012/523886. Напомена: пробни рад је обавезан за кандидата
који први пут заснива радни однос у државном органу и
траје 6 месеци. Стручну оспособљеност кандидата Кон-

курсна комисија вреднује у изборном поступку,
оцењујући испуњеност услова према тексту огласа, усаглашеном са описом радног места у Правилнику о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Вишем суду у Пожаревцу. Изборни поступак спроводи се
у фазама у којима се проверавају опште функционалне,
затим понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју. У изборном поступку комисија ће проверити
опште функционалне компетенције: „организација и рад
државних органа Републике Србије”; „дигитална писменост”; „пословна комуникација”. Компетенција „организација и рад државних органа Републике Србије” биће
проверена путем теста са питањима затвореног типа,
који кандидати решавају обележавањем једног од више
понуђених одговора, док тест сачињава комисија методом случајног избора из базе питања затвореног типа,
која ће бити објављена на интернет презентацији Вишег
суда у Пожаревцу. Компетенција „дигитална писменост”
биће проверена решавањем задатака практичним
радом на рачунару, а тест сачињава комисија методом
случајног избора из базе задатака затвореног типа. Кандидати који су, у складу са огласом о конкурсу, приложили одговарајући сертификат, потврду или други писани
доказ о поседовању ове компетенције се не проверавају.
Компетенција “Пословна комуникација” проверава се
писменом симулацијом. Симулација (студија случаја)
захтева да се у писменом облику да предлог решења
одређеног задатка које је типично за обављање послова
на радном месту. Провера се обавља у папирној форми.
Задатак сачињава Комисија методом случајног избора
из базе питања затвореног типа. Међу кандидатима који
су испунили мерила за проверу општих функционалних
компетенција у изборном поступку провериће се и понашајне компетенције, и то: “управљање информацијама”,
„управљање задацима и остваривање резултата”,
„оријентација ка учењу и променама”, „изградња и одржавање професионалних односа” и „савесност, посвећеност и интегритет”. Провера ће бити извршена интервјуом базираном на компетенцијама. Након провере
понашајних компетенција Комисија обавља усмени
интервју са кандидатима ради процене мотивације за
рад на радном месту и прихватања вредности државних
органа. О датуму и месту за сваку од наведених фаза
поступка кандидати ће бити благовремено обавештени,
с тим да прва од предвиђених провера (опште функционалне компетенције) неће отпочети пре 01.08.2019.
године. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази (оверене фотокопије или оригинал)
Конкурсна комисија ће одбацити. 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. Овај оглас
објављује се на интернет презентацији Вишег суда у
Пожаревцу, на порталу е-управе, на огласној табли суда,
интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

Школа је знање,
посао је занат
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Администрација и управа

ШАБАЦ
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17
и 95/18), 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:
112-6065/2019 од 26. јуна 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 КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ШАПЦУ
1. Радно место реализатор третмана
у Служби за третман,
у звању саветника
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо
образовање из научне области Педагошке, Психолошке, Социолошке науке или из стручне области Филозофије - смер психологија, педагогија, андрагогија или
социологија, или из стручне области Физичко васпитање и спорт, или из стручне области Специјалне едукације и рехабилитације - смер за превенцију и третман
поремећаја понашања, или Политичке науке - смер за
социјалну политику и социјални рад 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,
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- усмено и Правилника о третману, програму поступања, разврставању
и накнадном разврставању осуђених лица - усмено,
вештина комуникације -непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

2. Радно место лекар опште
медицине у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо
образовање из научне, односно стручне области Медицинске науке, у оквиру образовно научног поља Медицинских наука, на интегрисаним академским студијама
у обиму од најмање 360 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.

ног места за које се конкурише, име и презиме, датум и
место рођења, адреса становања, мејл адреса 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 потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из радног
односа, издата од стране државних органа у коме је
учесник јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- оргинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области здраствене заштите или
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту. У складу са чланом 101 Закона о
државним службеницима државни стручни испит нису
дужни да полажу државни службеници који су здраствени радници или здраствени сардници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези да полажу
или су положили стручни испит у области здравствене
заштите- заједничко за сва радна места;
- 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, на следећој интернет
адреси: 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.
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).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
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).
Посебни услови за рад на радном месту: чланом
253 став 4 Закона о извршења кривичних санкција прописано је да се у радни однос не може се 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.
V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
„Послови“.
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 наведених
завода.
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 за попуњавање извршилачких радних места“.
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.

Место рада: Шабац, ул. Стевана Првовенчаног бб.

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе
о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има
прописану стручну спрему и испуњава остале услове
одређене законом, другим прописом и правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у државном органу, ако му раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци. 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 овим законом.

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни
број радног места из текста конкурса као и назив рад-

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.

Државни службеник који је у радном односу на неодређено време мора да има положен државни стручни испит.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу, а нису приправници,
нити раде у кабинету.

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.

Бесплатна публикација о запошљавању
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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.
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.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
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.
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.

Трговина и услуге
ЈАХТИНГ КЛУБ КЕЈ

11070 Нови Београд
тел. 064/825-1111
e-mail: kontakt@klubkej.com

Радник у туризму, организација и
уговарање туристичких активности
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV ССС, није потребно радно искуство.
ОСТАЛО: кандидати своје пријаве могу слати на e-mail
адресу: kontakt@klubkej.com или се могу пријавити на
број телефона: 064/825-1111.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2а
тел. 063/1024-335

Сарадник продаје на терену, продаја
кредита
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; небитно радно
искуство; привремено повремени послови; возачка
дозвола Б категорије; основна информатичка обука;
теренски рад. Рок за пријаву31.07.2019. Јављање на
горенаведени телефон.

“ГРИЦКО 011” ПРЖЕЊЕ
ОРАХОПЛОДНИЦА И КИКИРИКИЈА
11000 Београд, Макензијева бб локал 12
e-mail: grickochubura@mail.com

Продавац

у продавници здраве хране и
грицкалица
Опис посла: припрема, печење и продаја зрнастих плодова.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме без обзира на
занимање; 5 година радног искуства. Радно место је
на Новом Београду, Палилули или Врачару. Кандидати треба да доставе CV лично или на наведену имејл
адресу. Рок за пријављивање је 31.07.2019. године.
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“ЕУРОЛЕНС” ДОО

11070 Нови Београд, Трајка Рајковића 6/4

Продавац

у оптичарској радњи, на одређено
време до 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар оптике
или трговац, радно искуство 12 месеци као оптичар
или продавац у оптичарској радњи, познавање рада на
рачунару (Word, Excell, MS Office), познавање енглеског језика. Пријаве слати на e-mail: office@eurolens.rs
или eurolensdoo@gmail.com у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

ДОМИНГ ДОО
22310 Шимановци, Голубиначка бб
тел. 064/849-2733
e-mail: office@doming.rs

ELOPAR AUTOMOTIVE DOO

22400 Рума, Владимира Назора 92а
тел. 022/471-835, 069/102-8001
e-mail: bogdanpetrovic@elopar.com.tr

Механичар

3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа или средња стручна спрема
било ког занимања; непосредно обавља послове, припреме материјала за обраду, одабир и промена алата;
рад и брушење аутоматских стругова, праћење тренутног производног процеса према спецификацијама
теста; познавање читања технолошке и конструктивне
документације; кориговање параметара на машини.
Рад у једној смени.

Инжењер

Референт комерцијалномагацинских послова
на одређено време

Опис посла: ажурно вођење магацинске документације, прати испоруку и наруџбине купаца.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање рада
на рачунару, искуство минимум 6 месеци на сличним
пословима.

Магационер

на одређено време
више извршилаца

УСЛОВИ: непосредно организује и координира рад
у производном погону; организује и развија службу
квалитета, и уводи систем менаџмента квалитетом у
складу референтним стандардима, дефинише и реализује политику и циљеве квалитета као саставни део
пословне политике, заступа интересе организације
и учествује у решавању спорних ситуација у области
квалитета, креира и спроводи све потребне активности
за обезбеђење нивоа квалитета производа у складу са
захтевима референтних стандарда квалитета и захтевима купца. Рад у једној смени.

“ENERGY CONTACT” DOO
тел. 034/353-835, 066/638-3836

Опис посла: пријем и распоређивање робе у магацину,
лепљење декларација, манипулисање робом у магацину.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, пожељна дозвола за
рад на виљушкару.
ОСТАЛО: Пријаве слати поштом или мејлом. Лице за
контакт Небојша Бучанин тел. 064/849-2733. Рок за
пријаве до 31.08.2019.

РИСТИЋ ЛОГОСТИК ДОО

Електромонтер / инсталатер
на одређено време 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, без обзира
на занимање али пожељно електро смер, пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.
Кандидати могу да се јаве послодавцу на контакт телефоне: 034/353-835 или 066/63-83-836, најкасније до
15.08.2019. године.

“ЈЕЛИЋ“ ДОО

15353 Мајур, Обилазни пут бб

тел. 065/37-11-000

Административни радник

Возач

на одређено време

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен економске струке;
пожељно радно искуство; рад на рачунару, страни
језик - енглески основни или средњи ниво; поседовање
возачке дозволе Б категорије. Контакт особа Маријана,
064/8999-533.

MEGA CLEAN PRO
Београд, Вукасовићева 27/20
тел. 064/92-88-564

у међународном друмском транспорту
терета, пробни рад 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; потребно радно искуство минимум 3 године на
месту возача Е категорије; возачка дозвола Б, Ц и Е
категорије. Кандидати могу да се јаве послодавцу на
телефон: 065/37-11-000, најкасније до 15.08.2019.
године.

AКСА ДОО БЕОГРАД

Хигијеничарка

Београд, Нова Мокролушка 3

3 извршиоца

Продавац

УСЛОВИ: основна школа. Рад у сменама.

ОЛИМПИАС СРБ ДОО НИШ

на одређено време
10 извршилаца

Пантелеј, Ниш
Пантелејска 58

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно искуство: 3
месецa.

Млађи референт управљања
производњом ткачнице

на одређено време

Магационер

Опис посла: припрема неопходне документације за
потребе управљања производњом.
УСЛОВИ: пожељно занимање економиста, инжењер
информатике индустријски менаџер и сл. са VI или VII
степеном стручне спреме; потребно познавање енглеског језика, пожељно је познавање италијанског језика.
Пријаве слати на адресу или на email: prijava.serbia@
olimpias.com

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне.
Радне биографије слати на имејл: hr@keprom.com
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У.Р. БРЕЗА Р.М.

11351 Винча, Бабин луг 26
тел. 063/277-961

Конобар
УСЛОВИ: потребна одговорна особа пријатног карактера; служење хране и пића, одржавање хигијене. Слати
пријаве до 30.07.2019 на имејл адресу: restoranbreza@
yahoo.com или контакт на телефон 063/277-961.

ФЕРОПЛАСТ ДОО
11224 Врчин, Авалска 120
тел. 011/8054-353

Кувар
УСЛОВИ: кување оброка. Пријаве слати на имејл адресу: office@feroplast.com, контакт особе: Дејан Миладиновић, Милан Павловић (011/8054-353).

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

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

Агент теренске продаје

уговор о делу, 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
200 извршилаца
УСЛОВИ: III - VII степен, основно познавање рада на
рачунару и енглески језик на почетном нивоу. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу слати радне биографије на горенаведену мејл-адресу послодавца.

СЗТР ,,ГОРАН“

“ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ” ДОО
РЈ “БЕЛА БРЕЗА” ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ЗЛАТИБОР

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

Пекар (кувар, посластичар)

2 извршиоца

тел. 034/317-781
e-mail: vatroozna@gmail.com

за рад у Чајетини - Златибор,
Рожанство
2 извршиоца
Опис посла: припрема замеса, израда булица за пице,
прављење разног лиснатог теста и пецива, печење
истог.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; обавезно радно искуство на пословима пекара
минимум 2 године. Обезбеђен смештај; обезбеђена
исхрана. Кандидати могу да се јаве послодавцу на
телефоне: 063/640-177 или 034/317-781, најкасније до
15.08.2019. године.

“СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ”
ДОО
31320 Нова Варош
тел. 065/609-4666

Рачуноводствени радник књиговођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме друштвеног смера.
Лични доходак 80.000,00 и обезбеђен ауто. Заинтересовани могу да се јаве на горенаведени телефон.

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

Монтер - техничар за
телекомуникације

место рада: Београд, Нови Сад,
Крагујевац, на одређено време,
пробни рад 6 месеци
40 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III ССС (електротехника, механика
и слично); радно искуство: небитно; основно познавање рада на рачунару. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу контактирати своје саветнике за запошљавање за информације о начину конкурисања.

Ауто-механичар у сервису
аутомобила
(путнички програм FIAT I LANCIA)
УСЛОВИ: радно искуство oд најмање 6 месеци; обезбеђена исхрана, обезбеђен смештај (за лица ван Београда), пробни рад 3 месеца. Рок трајања конкурса: до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве послодавцу на наведени број телефона.

„MONA HOTEL MANAGЕMENT“
DOO BEOGRAD
Београд, Цара Уроша 62-64
тел. 031/841-021
e-mail: recepcija@monazlatibor.com

1) Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: образовни профил: кувар, III - IV степен стручне спреме; радно искуство минимум 12 месеци.

2) Помоћни кувар

Бесплатна публикација о запошљавању

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
Чачак, Булевар ослободилаца бб
тел. 032/357-040
е-mail: hr@unipromet.co.rs

Радник на монтажи ограде

место рада: Чачак - 1, Врање - 1,
Краљево - 1, Нови Пазар - 1,
Ужице - 1, Крагујевац - 1,
на одређено време 24 месеца
6 извршилаца
Опис посла: монтажа челичних и заштитних ограда на
путевима.
УСЛОВИ: III или IV степен машинске или техничке
струке; пожељно радно искуство на истим или сличним пословима; пожељна возачка дозвола Б категорије. Неопходна је здравствена способност за радника
на манипулативним пословима. Обезбеђен смештај,
исхрана и превоз; теренски рад. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: Драгана Мутаповић.

„MEDIX TECHNOLOGIE“ DOO
Крушевац, Липљанска 69/18
тел. 066/470-270
e-mail: casadalux@gmail.com

Комерцијалиста

место рада: сви градови на територији
Републике Србије, на одређено време,
након 6 месеци постоји могућност
заснивања радног односа на
неодређено време
3 извршиоца
Опис посла: презентовање и продаја нашег асортимана на терену.

ОСТАЛО: Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина; рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана; пробни рад 1 месец. Рок трајања конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
горе назначени телефон особи за контакт или путем
мејла да доставе радну биографију.

УСЛОВИ: IV степен, 3 месеца радног искуства; обавезна возачка дозвола Б категорије; обавезно претходно
радно искуство на истим или сличним пословима; професионалан и коректан однос према купцима, добра
комуникација и преговарачке вештине, посвећеност
и самоиницијатива; продајне и презентационе вештине; спремност за рад на терену (Република Србија);
отворена комуникација и искрен однос; одговорност
и самосталност у раду, тимска сарадња, ентузијазам
у послу; пожељно је коришћење сопственог возила у
првих 6 месеци рада. Нудимо: редовну и тачну исплату
зараде, стални радни однос, рад од пет дана у недељи,
добре услове рада у динамичном и тимски оријентисаном окружењу, континуирану едукацију. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу послати радну биографију на горенаведену имејл-адресу или се јавити
путем телефона: 066/470-270, особа за контакт Марко
Станимировић.

„ZIJIN BOR COPPER“
ДОО БОР

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА
„ЦАКИЋ” ДОО

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство минимум 6 месеци.

3) Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: образовни профил: конобар, III - IV степен
стручне спреме; радно искуство минимум 6 месеци.

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

Преводилац за кинески језик

Национална служба
за запошљавање

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.

на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

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

Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 065/325-1225

Инструктор вожње Б категорије
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: V, VI ССС, без обзира на образовни профил; радно искуство 12 месеци на пословима возача;
возачка дозвола Б категорије; лиценца за инструктора
вожње. Рад у сменама, обезбеђен смештај и исхрана.

24.07.2019. | Број 839-840 |

23

Трговина и услуге

Трајање конкурса до попуне. Лице за контакт: Милица Цакић. Кандидати могу да се јаве на горенаведен
телефон, радним даном, од 08.00 до 22.00. На заказан
разговор доставити радну биографију на увид.

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

Касир

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

Конобар

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

Кувар

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

„SATELIT RESORT“ DOO
Златибор, Бачијска 3
тел. 069/688-832
e-mail: snezana.tmusic@satelit.rs

1) Кувар

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: кувар, III - IV степен стручне спреме; радно
искуство минимум 6 месеци.

2) Конобар

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, III - IV степен стручне спреме; радно искуство минимум 6 месеци.
ОСТАЛО: Место рада: Златибор. Рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да
се јаве на горенаведени телефон особи за контакт
(Снежана Тмушић) или путем мејла да доставе радну
биографију.

МОЛАЂО ДОО
11000 Београд, Сарајевска 6
тел. 060/688-5171

Продавац у пекари
УСЛОВИ: III степен стручне спреме без обзира на занимање; потребно радно искуство на наведеним пословима. Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: brankica.
jolic@gmail.com или да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 15.08.2019. године.

Национална служба
за запошљавање
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ДЕДИЊЕ АД

ATALIAN GLOBAL SERVICES
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Косте Главинића 2
тел. 011/264-2092

Оператер машинског чишћења
на одређено време
20 извршилаца

Спремачица

привремено повремени послови
5 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање; рад ван просторија послодавца. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве сваког радног дана од 7.00
до 15.00 часова, на наведену адресу фирме. Рок за
пријављивање 30 дана.

“ORION WORLD” DOO

Опис посла: машинско чишћење подова.

Хигијеничар

на одређено време
30 извршилаца
Опис посла: одржавање хигијене.
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, радно
искуство није неопходно. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања, позивом на
телефон 062/294-755.

Крагујевац
тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

АТЕКО ДОО

Контролор завршне контроле
на одређено време 24 месеца

Опис посла: контрола и праћење производње; правилно коришћење мерно-контролорне опреме,
коришћење мерне машине.
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, машинске струке; знање рада на рачунару; знање енглеског
језика - средњи ниво; лиценца 1224; предвиђен пробни рад 3 месеца. Кандидати радне биографије могу
доставити на e-mail: marina@orion-kg.com, могу се
јавити лично послодавцу, улица Горњомилановачка
45, сваког радног дана од 08 до 15 часова или могу да
је јаве на контакт телефон: 034/335-435, најкасније до
15.08.2019. године.

“LOCATION4ME”
Крагујевац
e-mail: bogdanmar29@gmail.com

Београд - Звездара, Тихомира Вишњевца 11
тел. 062/53-10-76
e-mail: jelena.dabic@ateko.rs

Хигијеничарка

на одређено време
10 извршилаца
Опис посла: послови хигијеничарке за грађевинско
чишћење станова, завршених на одређеној локацији,
за потребе инвеститора.
УСЛОВИ: основна/НКВ/ПК и средња школа; радно
искуство небитно (радници са искуством на наведеним пословима имају приоритет). Трајање конкурса:
30.08.2019. односно до попуне. Начин конкурисања:
директан контакт са представником послодавца Јеленом Дабић, на телефон: 062/53-10-76, радним даном од
08 до 16 часова, и на имејл адресу Jelena.dabic@ateko.rs.

MIM TEAM DOO

Маркетинг менаџер
Опис посла: превод текста са српског језика на руски и
обрнуто, усмена комуникација са клијентима.
УСЛОВИ: од IV до VI степена стручне спреме, без
обзира на занимање; радно искуство није неопходно;
обавезно знање руског језика - виши, конверзацијски
ниво; знање рада на рачунару (претраживачи, социјалне мреже). Кандидати радне биографије могу доставити послодавцу на e-mail: bogdanmar29@gmail.com,
најкасније до 15.08.2019. године.

ДОБЕРГАРД ДОО

11000 Београд, Андре Николића 1-3
тел. 064/820-8858

Продавац

на одређено време од два месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на
врсту стручне спреме. Кандидати треба да се јаве
на телефон: 064/820-88-58 или 064/820-8350 односно путем имејла Posao@mimteamfood.rs или nevena.
mitic@mimteamfood.rs. Рок за пријаву 30 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

IDENTITY PLUS DOO

11000 Београд, Школски трг 5

11000 Београд, Скендер Бегова 3а
тел. 063/8811-694

Службеник обезбеђења
место рада Опово
2 извршиоца

Шивач

УСЛОВИ: лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења -без оружја, лиценца за вршење
основних послова службеника обезбеђења -са
оружјем. Обезбеђен превоз. Јављање кандидата на
контакт телефон 060/252-2887.

АД ”ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА“

Моделар/кројач
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање; 12 месеци радног искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на наведени број
телефона. Рок за пријављивање 17.08.2019. године.

TIR COMMERCE

Панчево, Милоша Обреновића 33

Возач

11000 Београд
тел. 011/3341-113
e-mail: borivoje.tomic@tir-commerce.rs

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, возачка дозвола Ц категорије. Радно место са повећаним ризиком.
Јављање кандидата на контакт телефон 064/880-4075,
064/880-4511.

посредовање код царинских органа
у поступцима увоза и извоза и
спољнотрговинских активности

www.nsz.gov.rs

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, царински инспектор, знање рада на рачунару,
знање енглеског језика, поседовање дозволе за рад
царинског агента и возачка дозвола Б категорије.

5 извршилаца

Шпедитер

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

Трговина и услуге / Медицина

ОСТАЛО: кандидати могу да доставе пријаве путем
имејла или да се јаве на телефон послодавца. Конкурс
траје до 18.08.2019. године.

“DAREX HOME” DOO
11070 Нови Београд, Аутопут за Загреб 29

ORACAL
ПОЛИКАРБОНАТИ ДОО

11300 Смедерево
тел. 066/5500-069
e-mail: borislav.vukadinovic@oracalpolikarbonati.com

Магационер

Хигијеничарка

на одређено време

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било
којем занимању. Пријаве слати поштом или на e-mail:
konkurs@darex.рс до 02.08.2019. године.

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у било
ком занимању, возачка дозвола Б категорије. рад у
сменама, пробни рад. Место рада је Нови Сад. Пријаве за запослење слати мејлом, јављање кандидата на
горенаведени контакт телефон.

“DAREX HOME” DOO
11070 Нови Београд, Аутопут за Загреб 29
тел. 065/319-52-41

Магацински радник
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било
којем занимању. Пријаве слати поштом или на e-mail:
konkurs@darex.rs до 02.08.2019. године.

“COMPANY DJAPA 8”
11070 Нови Београд, Садика Рамиза 24
тел. 011/311-07-70

Радник у производњи

на одређено време до 1 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању. Пријаве слати на e-mail: info@companydjapa8.com.

ЗТР СЕКУЛИЋ
21203 Ветерник
тел. 062/793-279
e-mail: finansije@aksekulic.rs

Магационер за резервне делове

“САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ”
А.Д.О. БЕОГРАД
Београд, Булевар војводе Мишића 51
тел. 063/113-4336
e-mail: behija.hadzic@sava-zivot.rs

Заступник за осигурање

на одређено време од 2 месеца
за рад у Ужицу
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на образовни профил, минимум
III степен стручне спреме, афинитет за рад са људима.
Контакт телефон: 063/1134336, e-mail: behija.hadzic@
sava-zivot.rs. Контакт особа: Бехија Хаџић. Конкурс је
отворен до: 08.08.2019. године.

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

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер

на одређено време 6 месеци

за потребе Одељења за хигијену

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, основна информатичка обука (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook). Јављање кандидата на горенаведени контакт телефон.

УСЛОВИ: 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; поседовање лиценце; поседовање
важеће возачке дозволе за управљање возилом “Б” категорије; најмање шест месеци радног искуства у наведеном занимању. Учесници на расписаном огласу дужни су
да приложе следећу документацију: потписану пријаву на
оглас; доказ о стручној спреми/образовању; доказ о положеном стручном испиту; лиценцу; важећу возачку дозволу за управљање возилом Б категорије; доказ о радном
искуству. Фотокопије документа морају бити оверене.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

Радник у аутоперионици

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме у било
ком занимању, возачка дозвола Б категорије. Јављање
кандидата на горенаведени контакт телефон.

ВБС АУТО КОМПАНИ ДОО
21000 Нови Сад
тел. 062/793-279
e-mail: finansije@aksekulic.rs

Техничар-контролор на линији
техничког прегледа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме -техничар друмслог
саобраћаја или IV, VI, VII степен стручне спреме у било
ком занимању, возачка дозвола Б категорије. Јављање
кандидата на горенаведени контакт телефон.

Аутомеханичар-контролор на линији
техничког прегледа
УСЛОВИ: III степен стручне спреме аутомеханичар или
у било ком другом занимању, возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени контакт
телефон.

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

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер

за потребе Центра за контролу и
превенцију болести, на одређено
време од 12 месеци
УСЛОВИ: 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; поседовање лиценце;
поседовање важеће возачке дозволе за управљање
возилом “Б” категорије; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном занимању. Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас; доказ о стручној
спреми/образовању; доказ о положеном стручном
испиту; лиценцу; важећу возачку дозволу за управљање возилом Б категорије; доказ о радном искуству.
Фотокопије документа морају бити оверене. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

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

Медицинска сестра-техничар
општег смера

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-општи
смер; положен стручни испит; лиценца за рад у струци
или решење о упису у Комору медицинских сестара и
здравствених техничара. Као доказ о испуњености ових
услова кандидати су дужни да доставе:пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом;оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи - општи смер; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту;оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати
у затвореним ковертама путем поште на горенавдену
адресу, уз напомену “Пријава на оглас за сестре “ или
лично у просторијама Болнице.

Возач санитетског возила
у болничким установама

УСЛОВИ: средње стручно образовање, IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије. Као
доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој стручној школи IV
степен стручне спреме;оверену фотокопију возачке
дозволе за Б категорију. Пријаве кандидата које не
садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну
по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и
неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама путем поште на горенаведену
адресу, уз напомену “Пријава на оглас за возача “ или
лично у просторијама болнице.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Педијатријска сестра

на одређено време, до повратка
запослене са боловања на рад, за рад
у Одељењу за неонатологију
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положени стручни испит. Као доказ о испуњености услова, кандидати
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену
фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору, фотокопију / очитану личну карту, ако поседује
радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати
у затвореним ковертама писарници ОБ „Свети Лука”
или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”, са навођењем радног места за
које се конкурише. Уколико кандидат има имејл адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања
о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. За ближе информације
можете се обратити на телефон: 026/240-725.

Национална служба
за запошљавање
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Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Mедицинска 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 рахабилиатцију
Oпис послова: врши прихватање и санитарну обраду
новопримљеног болесника, планира и пружа услуге
здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене неге,
о чему води прописану медицинску документацију;
ради у сменама према распореду који сачињава главна сестра одељења/одсека; обавља медицинске мере
код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике
и рехабилитације; примењује прописану терапију и
контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, прати промене психичког и
соматског стања болесника и своја запажања бележи у књигу дежурства, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; учествује у терапији
радом и рекреацији болесника на одељењу као и у
раду терапијске заједнице на одељењу; припрема
простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног
материјала, стара се о чувању, правилној употреби и
одржавању инвентара на одељењу; одлаже и уклања
медицински отпад на прописани начин; обавља
послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши унос података у области здравствене
статистике, води евиденције, узима лабораторијски
материјал); стара се о благовременом сређивању
медицинске докуменмтације као и осталих података потребних за сачињавање месечних извештаја и
изради фактура; непосредно је задужена за чување
болесничких личних ствари и одеће који су примљени
на одељењу.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање
медицинског смера. Уз пријаву која садржи биографију,
кандидат треба да достави: оверенu фотокопијu дипломе о школској спреми; уверење о положеном стручном
испиту - оверена фотокопија уверења; доказ о најмање
6 месеци радног искуства у наведеном звању и неоверену фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана
доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу, са назнаком “За оглас за пријем
у радни однос”, или лично предати у Правну службу
Специјалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Медицинска сестра-техничар

у амбуланти у теренским амбулантама
и пунктовима, на одређено време,
ради замене привремено одсутне
запослене, до њеног повратка
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом,
кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техничара. Уз пријаву
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на оглас приложити: диплому о завршеној школи, у
оригиналу или овереној фотокопији, уверење о положеном стручном испиту, у оригиналу или овереној
фотокопији, лиценцу за рад, у оригиналу или овереној
фотокопији, доказ о радном искуству (уверење, потврда послодавца или уговор), у оригиналу или овереној
фотокопији. Рок за подношење пријава на оглас са
краћом биографијом је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Одлука о избору кандидата биће донесена у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву
кандидата. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком „Директору”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

Доктор медицине

изабрани лекар у Служби за
здравствену заштиту одраслог
становништва, на одређено време, до
3 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом,
кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Додатна знања/испити/радно искуство:
стручни испит; лиценца. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа и то: оверену фотокопију дипломе
о врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију
уверења (потврде) о положеном стручном испиту за
доктора медицине, оверену фотокопију лиценце доктора медицине и неоверену фотокопију личне карте.

Медицинска сестра-техничар

у Одељењу за здравствену заштиту
одраслог становништва и радника,
на одређено време, до 3 месеца, због
повећаног обима посла, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове:
стручна спрема/образовање, средња медицинска школа у трајању од четири године општег смера. Додатна
знања/испити/радно искуство: стручни испит; лиценца, или решење о упису у именик Коморе медицинских
сестара и техничара Србије. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа и то: оверену фотокопију дипломе
о врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију
уверења (потврде) о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије и
неоверену фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве доставити
лично радним даном од 7.00-14.00 часова у Одсеку за
опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце или преко поште, на адресу: Дом здравља Блаце,
18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић 55, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место __________ (уписати назив радног места за које
се конурише). Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос и оверену копију решења
о упису у именик Лекарске коморе (лекари) и Коморе
медицинских сестара и техничара Србије (медицинске
сестре). Непотпуне и неблаговремене пријаве као и
пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити
разматране. Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос
само на њихов захтев.

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 лабораториски техничар и положен стручни испит.
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверени препис
или фотокопију дипломе; уверење о завршеној средњој
медицинској школи, смер лабораториски техничар; оверени препис или фотокопију уверења о положеном стручком 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 са адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу у року
од 8 дана од дана оглашавања у публикацији ,,Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Докотор медицине изабрани лекар
за рад у Служби опште медицине
са хитном медицинском помоћи,
санитетским превозом, кућним
лечењем и негом

УСЛОВИ: кандидати морају да успуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
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. сепетембра
2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктор медицине.
ОСТАЛО: поред општих услова утврђених Законом о
раду (“Сл. гласник РС”, бр 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/13, 75/14, 13/17, 113/17), кандитат треба да испуњва
и посебне услове утврђене Правилником о организацији
и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија
бр. 169/2018, 448/2018 и 114/19. Кандидати уз пријаву
на оглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији
следећа документа: диплому о завршеном факултету
(медицински факултет); уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лицнеца издата од надлежне коморе, решење о упису у именик коморе; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
кратку биографију, са адресом, контакт телефоном. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему. Кандидат који заснује радни однос дужан је
да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
спсобности за посао за који се прима. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу установе у року од 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО

11300 Смедерево
Носилаца албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Фармацеутски техничар

на одређено време,
замена запослене на боловању,
за рад у Апотекарској јединици
„Друговац”, село Друговац
УСЛОВИ: завршена средња фармацеутска школа,
IV степен средње стручне спреме, положен стручни
испит. Документација коју кандидати треба да прило-
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же уз пријаву: CV - биографија, диплома о завршеној
средњој школи (оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), фотокопију личне карте, извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од
дана објављивања огласа), пожељна је возачка дозвола Б категорије. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
информација. Одлука о избору ће бити објављена на
сајту ЗУ Апотека „Смедерево”: www.apotekasmederevo.
co.rs. Особа за контакт Којић Јелена тел. 026/641-070.
Пријаву са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу.

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

Медицинска сестра-техничар

у интензивој нези нивоа 3, пробни рад
од 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа
- педијатријског или општег смера; положен стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
на пословима медицинске сестре-теничара након положеног стручног испита. Приликом пријаве на конкурс
кандидати су дужни да доставе: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију лиценце; 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.). 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.

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

Доктор медицине

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: високо образовање (на интегрисаним академским студијама, по прописима који регулишу високо образовање од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године), стручни испит, најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра-техничар

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: ССС медицинска школа, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
ОСТАЛО: сви кандидати су дужни да уз пријаву на
оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:
диплому о завршеној траженој школи, уверење о положеном траженом стручном испиту, лиценцу издата
од надлежног органа, кратку биографија са адресом
и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на
наведену адресу Болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

www.nsz.gov.rs
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ БАЊИЦА
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Доктор медицине, специјалиста
интерне медицине
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни испит;
положен специјалистички испит из интерне медицине;
познавање најмање једног страног језика; пожељно је
претходно радно искуство у стационарним здравственим
установама на истим или сличним пословима. Кандидати
су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверени препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања), оверени препис или фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, оверени препис
или фотокопија о положеном специјалистичком испиту
из интерне медицине, оверени препис или фотокопију
дипломе о положеном испиту за научно звање магистра
и/или доктора наука (ако га кандидат има), доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну карту, биографију, са адресом и контакт телефоном.
Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у
складу са условима овог огласа, као и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи
избор ће бити позвани на разговор.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

1. 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 одсуства са рада преко 30 дана,
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

2. Медицинска сестра-техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази,
болести зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију, на
одређено време, најдуже до 3 месеца,
због повећаног обима посла

3. Медицинска сестра-техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази,
болести зависности, за форензичку
психијатрију, психогеријатрију и
психосоцијалну рехабилитацију, на
одређено време, најдуже до 4 месеца,
због повећаног обима посла

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

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

у Одељењу за правне и економскофинансијске послове
Опис послова: прати прописе из области финансијског
пословања и стара се о њиховој примену, стара се о наменском трошењу средстава и о томе обавештава директора
ДЗ, учествује у изради годишњих планова рада и финансијског плана, учествује у издради завршног рачуна, ради
потребне извештаје, прати трансакције прихода и расхода,
контролише веродостојност и исправност документације
на основу које се врше финансијске трансакције, саставља
предлог за плаћање, учествује у изради плана набавке,
води аналитичку евиденцију потраживања и обавеза, води
рачуна о застарелости потраживања, врши усаглашавање
приликом књижења, обавља и друге послове своје струке
по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: поред законом прописаних услова, обавезни
су следећи услови: завршен економски факултет, висока стручна спрема, звање дипломирани економиста;
познавање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет).
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Уз пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, као доказ о испуњености услова потребно је доставити и: оверену копију дипломе о
завршеном економском факултету; оверено уверење о
завршеном курсу за рад на рачунару (Word, Excel, Интернет); фотокопију личне карте (очитане податке са личне
карте); фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су диплома или уверење издати на девојачко
презиме). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; уверење да није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци; уверење да
се против њега не води истрага и кривични поступак
(уверење издаје суд) не старије од 6 месеци. Уколико
изабрани кандидат не достави горенаведена документа у захтеваном року, са њим се неће засновати радни
однос. Кандидати могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не
буду изабрани не враћа се поднета документација. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријаве се подносе лично или путем
поште на адресу: “Дом здравља Мало Црниће” Стишка
бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком
“Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.

K-PHARMA BEOGRAD

Београд, Лењинов Булевар 181

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завршен приправнички стаж. Рад у сменама.

Фармацеут

на одређено време
УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме; радно искуство: 6 месеци. Рад у сменама.

Спремачица

на одређено време
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Теренски рад.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Радне биографије слати на имејл: hr@keprom.com

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЛЕКАРСКА
ОРДИНАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ
ФИЗИКЛАНЕ МЕДИЦИНЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ „Др РОДИЋ“

11000 Београд, Булевар краља Александра 17а
тел. 069/149-1954

Физиотерапеутски техничар
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, физиотерапеут или физиотерапеутска сестра; основна информатичка обука; лиценца за медицинске сестре и здравствене техничаре; државни стручни испит; енглески
језик - почетни ниво; потребно радно искуство; предвиђен пробни рад. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 15 дана од
дана објављивања огласа.

копију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у комору, фотокопију/очитану личну карту, ако поседује радно искуство,
потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови”, код Националне службе за запошљавање. Пријаве на
оглас достављати у затвореним ковертама писарници ОБ
„Свети Лука” или путем поште на горенаведену адресу, уз
напомену “Пријава на оглас”, са навођењем радног места
за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл адресу,
потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

„САНИ ОПТИК“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Коче Капетана 12-14
тел. 063/1067-007
е-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог

место рада: Бачка Паланка - 1,
Бечеј - 1, Кикинда - 1, Зрењанин - 1,
Пожаревац - 1, Смедеревска Паланка
- 1, Апатин - 1, Вршац - 1, Ваљево - 1,
Јагодина - 1, Бајина Башта - 1,
Ниш - 1, Шид - 1, на одређено време
12 месеци, уз могућност запослења на
неодређено време
13 извршилаца
Опис посла: рад у центру за корекцију слуха и вида саветовање и пружање најадекватнијег решења приликом избора и коришћења наочара и сочива
УСЛОВИ: дефектолог - VII степен, рад на рачунару: MS
Office пакет (основни ниво). Дужина радног времена
7 сати дневно, рад у сменама. Трајање конкурса: до
попуне радних места. Кандидати могу своје пријаве да
доставе путем поште, мејла или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт: Слободан Трбољевац.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

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

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

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

Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Медицинска сестра-техничар

на одређено време, пробни рад 3
месеца

за рад на Интерном одељењу, на
одређено време до повратка запослене
са боловања на рад
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи смер, положен
стручни испит. Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом,оверену фото-
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УСЛОВИ: доктор медицине; радно искуство небитно;
положен стручни испит; лиценца коморе. Рад у сменама. Дом здравља изабраном лекару даје стан на
коришћење за време запослења. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати могу да доставе своје
радне биографије на адресу послодавца.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
АЛТА ДЕНТ
11080 Земун
тел. 063/834-9941, 062/271-591

Стоматолошка сестра - техничар
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: ИВ ССС, није потребно радно искуство. Пробни радом од месец дана. Кандидати се могу пријавити
на број телефона: 063/834-9941, 062/271-591.

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

Гинеколошко-акушерска сестра /
бабица у породилишту

на одређено време због замене
одсутне запослене која је на
боловању, породиљском одсуству и
одсуству ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање у трајању од четири године медицинска школа,
гинеколошко-акушерска сестра, стручни испит; лиценца / решење о упису у комору; најмање две године радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са
просечном оценом током школовања, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, оверену копију
лиценце/решења о упису у комору, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца о радном искуству (други доказ о радном
искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о
држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена:
лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које
је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који
буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем
у радни однос обавиће се разговор,ради прибављања
додатних релевантних података за доношење одлуке
о изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за кадровске и административне
послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за
пријављивање: 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.
Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу ОБ
Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац
на Млави или доставити лично у Правну службу болнице. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација
неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Слобода бб
тел. 034/6312-306

Возач санитетског возила

за санитетски превоз и превоз на
хемодијализу, на одређено време до 5
месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV/III степен стручне спреме, возачка дозвола
Б категорије. Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05
, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и
95/18 аутентично тумачење) и Посебни услови утврђе-
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ни Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу. Кандидати подносе следећа
документа у оригиналу или овереној копији: диплому
средње школе (IV/III степен); уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата); фотокопију радне књижице или други
доказ о радном искуству; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак,да оптужница није ступила
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда), не старије од 6 месеци; уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице),
не старије од 6 месеци; докази о додатном стручном
образовању или оспособљености (уколико их кандидат
поседује); возачка дозвола Б категорије; кратку биографију, 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. Подацима рукује и податке обрађује Завод за хитну
медицинску помоћ Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас
је објављен и на интернет презентацији Министарства
здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306.
Пријаве се подносе лично или путем поште у затвореној
коверти (препоручено) на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос - радно
место возач санитетског возила”.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене
запослене на породиљском боловању
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра/
техничар са положеним стручним испитом. Кандидати су
у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; уверење 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. Пријаве доставити лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Акушерска сестра - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: акушерска сестра/
техничар са положеним стручним испитом. Кандидати су
у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; уверење 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. Пријаве доставити лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Економски техничар

на одређено време до повратка
запосленог са боловања преко 30 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: економски техничар са положеним стручним испитом. Кандидати
су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеној средњој економској
Бесплатна публикација о запошљавању

школи; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; уверење 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. Пријаве
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни
однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ
21240 Тител, Главна 22

Стоматолошка сестра - техничар
у амбуланти, на одређено време
од 6 месеци

УСЛОВИ: средње образовање, IV ССС, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању
стоматолошке сестре/техничара. Уз пријаву приложити: фотокопију дипломе завршене школе која се тражи
огласом, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, потврду о радном искуству. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас је објављњен и на
интернет страници Министарства здравља. Пријаве се
подносе непосредно у правну службу или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком “За оглас”. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве се неће
разматрати.

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

Медицинска сестра-техничар

на осталим болничким одељењима, на
Одељењу за акутне плућне болести у
Служби за плућне болести Стационара
Клинике за педијатрију, на одређено
време, до повратка запослене са
боловања, пробни рад до 3 месеца
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседује средњу стручну спрему IV степен -завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар, положен стручни испит, лиценца за рад.
ОСТАЛО: уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплому о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату
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 (уверење из
полицијске управе) не старије од 6 месеци, доказ о
радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда
послодавца), кратку биографију (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 о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан
да достави: уредан санитарни налаз што доказује
фотокопија санитарне књижице, лекарско уверење о
општој здравственој способности, доказ о имунизацији
ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на
морбиле (ИГГ антитела), доказ о имунизацији Хепатитис Б. Пријаве се предају у затвореној коверти лично
или поштом на адресу Института са назнаком “Пријава

на оглас за пријем једне медицинске сестре-техничара на Одељењу за акутне плућне болести до повратка
запослене са боловања.” Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

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

Лабораторијски техничар

у дијагностици, у Одељењу за
лабораторијску дијагностику у
Служби за дијагностику и заједничке
медицинске послове, на одређено
време до 6 месеци,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседује средњу стручну спрему IV степен - завршену средњу медицинску школу, смер лабораторијски
техничар, положен стручни испит, лиценцу за рад.
ОСТАЛО: уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплому о завршеној средњој
медицинској школи, уверење о положеном стручном
испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне
коморе или решење о упису у именик коморе, фотокопију
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, кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са
адресом, контакт телефоном, мејл 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.
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 о 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 за пријем два лабораторијска
техничара у дијагностици у Одељењу за лабораторијску
дијагностику”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Др Симе Милошевића 6

Психолог

на одређено време
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по попису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни
испит, у складу са законом, знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Пријаве са доказима о испуњености услова
се подносе поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас”. Кандидати треба да приложе потребну докуменацију: фотокопију дипломе о
стеченом образовању, потврду о положеном стучном
испиту, молбу са краћом биографијом. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидат
који буде изабран по огласу обавезан је да оригиналну
документацију достави на увид.
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

неонатологија, на Одељењу
неонатологије у Служби за интензивну
негу и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време, до повратка
запослене са боловања,
пробни рад до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседује средњу стручну спрему IV степен - завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар, положен стручни испит, лиценца за рад.
ОСТАЛО: уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплому о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату 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 (уверење из полицијске
управе) не старије од 6 месеци, доказ о радном искуству
уколико га кандидат поседује (оверена копија радне
књижице, уговора о раду, потврда послодавца), кратку
биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт
телефоном, мејл 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 о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања
школовања...). Приликом заснивања радног односа,
кандидат је дужан да достави: уредан санитарни налаз
што доказује фотокопија санитарне књижице, лекарско уверење о општој здравственој способности, доказ
о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), доказ о имунизацији Хепатитис Б. Пријаве се предају у затвореној
коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком “Пријава на оглас за пријем две медицинске сестре-техничара на Одељењу неонатологије до повратка
запослених са боловања.” Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

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

Доктор медицине

за потребе Службе за унутрашње
болести, пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
или 2) на основим студијама у трајању од најмање пет
година, по пропису који уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом са контакт 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).
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Доктор медицине

за потребе Службе за неурологију,
на одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
или 2) на основим студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом са контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је
дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар

у интезивној нези (ниво 3) за
потребе Службе за анестезију са
реаниматологијом,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе
о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене
презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Синђелићева
62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар

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

Медицинска сестра техничар

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

Медицинска сестра техничар

у интезивној нези (ниво 3) за
потребе Службе за анестезију са
реаниматологијом,
на одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом 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).

Возач

за потребе Одсека за превоз и
танспорт у Служби за техничке и
помоћне послове,
на одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: средње образовање, IV или III степен стручне спреме; поседовање возачке дозволе “Б” категорије.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом са контакт подацима; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију возачке дозволе
одговарајуће категорије; 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).

Помоћни кувар

за потребе Одсека за припрему и
дистрибуцију хране у Служби за
техничке и помоћне послове,
на одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: на оглас се могу јавити кандидати који су
завршили средње образовање. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и
контакт подацима; фотокопију дипломе о завршеној школи; 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).

Сервирка

за потребе Одсека за припрему и
дистрибуцију хране у Служби за
техничке и помоћне послове,
на одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: на оглас се могу јавити: 1) кандидати који
су завршили средње образовање; или 2) изузетно
кандидати који су завршили основно образовање и
имају радно искуствона тим пословима стечено од
дана ступања на снагу уредбе о каталогу радних места. завршена основна школа. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт
подацима; фотокопију дипломе/сведочанства о завршеној школи; 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).
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
СОКОБАЊА
18230 Сокобања, насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар
општег смера
на одређено време ради замене
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-општи
смер;положен стручни испит;лиценца за рад у струци
или решење о упису у комору медицинских сестара
и здравствених техничара. Као доказ о испуњености
ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.
Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама путем
поште на адресу Специјална болница за плућне болести “Озрен” Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену “Пријава на оглас за сестре-замена
“ или лично у просторијама Болнице.

ДОМ ЗА СТАРЕ “РЕНЕСАНСА”

11050 Београд - Звездара, Дојранска 21
тел. 065/2570-895

Социјални радник са лиценцом
УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме; социјални рад
и старање, обавезна лиценца за социјалног радника,
познавање енглеског језика на средњем нивоу, познавање рада на рачунару (Word и Excel) - средњи ниво.
ОСТАЛО: рад у сменама. Кандидати могу да се јаве на
број телефона:065/2570-895, лице за контакт је Бојан
Ерцег. Оглас важи до 17.08.2019.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504
e-mail: klinikanebojsa@yahoo.com

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, положен стручни испит за доктора медицине, лиценца и искуство у раду са полупокретним и непокретним
пацијентима.

Виши физиотерапеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска
школа - струковни терапеут, положен стручни испит, радно искуство са полупокретним и непокретним пацијентима и радно искуство у струци минимум 6 месеца.

Медицинска сестра-техничар

на осталим болничким одељењима
6 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, радно искуство у струци
минимум једна година, возачка дозвола Б категорије и
радно искуство у превозу полупокретних и непокретних пацијената је предност.

ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА

Сервирка

на одређено време, замена
привремено одсутног запосленог, до
његовог повратка, за рад у Служби
за здравствену заштиту одраслих са
хитном помоћи, кућним лечењем и
санитетским транспортом болесника и
стоматологије

УСЛОВИ: I степен образовања и радно искуство са
полупокретним и непокретним пацијентима.
ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом
и неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи
и положеног стручног испита. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у затвореним ковертама
на горе наведену адресу Клинике - правна служба, са
назнаком „пријава за оглас” са навођењем радног места
за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене
у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање као последњег дана рока за подношење
пријава до 14х, без обзира на начин доставе. Пријаве
које буду примљене у Клиници после истека дана и сата
наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком
датума и сата када су примљене у Клиници. Пријаве са
непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће
бити одбијене као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15
тел. 011/8321-980

Возач

у хитној медицинској помоћи
Опис посла: врши превоз пацијената санитетским возилом, по налогу доктора медицине. Учествује у уношењу
и изношењу непокретних болесника у возило као члан
екипе или самостално. Врши контролу исправности
сигналних уређаја, контролу уља и др. у возилу. Одржава хигијену возила, отклања једноставније неисправности у возилу (замена сијалица, осигурача и сл.),
води уредно прописану документацију и евиденцију о
коришћењу возила, брине о рационалној потрошњи
горива и безбедности пацијената и возила, одговоран
је за возило са опремом и резервним деловима, стара
се да је возило у исправном стању и све кварове благовремено пријављује аутомеханичару.Обавља и друге
послове по налогу одговорног возача, главног техничара и начелника службе. Обавља и друге послове по
налогу руководиоца.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме кв возач моторних возила, поседовање возачке дозволе Б категорије,
спремност за рад у сменама и ноћу, искуство на пословима возача хитне медицинске помоћи у трајању од
две године.
ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву на оглас са
кратком биографијом, диплому завршене школе са
трећим степеном, доказ о положеном испиту за возача Б категорије, важећа возачка дозвола, фотокопију
личне карте. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пријаве се достављају у затвореним ковертама
са назнаком „Пријава на оглас - не отварати”, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање “ Послови”, на горенаведену адресу ДЗ. Неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Изабрани кандидат је дужан да приликом
заснивања радног односа достави лекарско уверење о
способности за рад.

УСЛОВИ: основно образовање/КВ.

Возач санитетског возила
у болничким установама

Бесплатна публикација о запошљавању

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен; завршен медицински факултет
и положен стручни испит за звање доктора медицине,
лиценца . Уз пријаву кандидати за заснивање радног
односа подносе: оверену копију дипломе о завршеном
медицинском факултету; оверену копију потврде о
положеном стручном испиту; оверену копију лиценце
за рад; потврду о радном искуству на пословима пружања здравствене заштите након положеног стручног
испита; кратку биографије. Пријаве се могу поднети у
року од осам дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови “ Националне службе за запошљавање
и на сајту Министарства здравља, огласној табли Дома
здравља и то непосредно или на адресу Дома здравља
Рашка ул. Др Јовановића бр 4. 36350 Рашка. Избор
између пријављених кандидата извршиће се у складу са
законом и Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Лабораторијски техничар

у дијагностици, за рад у Служби
микробиолошке дијагностике при
Заједничким медицинским пословима
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа смер за лабораторијског техничара, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

2. Физиотерапеутски техничар

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

3. Медицинска сестра - техничар

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

4. Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен стручни испит, искуство у раду
са полупокретним, непокретним пацијентима и радно
искуство у струци минимум 6 месеци.

Техничар одржавања
одеће - перач веша

36350 Рашка, Др Јовановића 4

на осталим болничким одељењима за
рад у Служби за интерну медицину,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег смера IV
степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе: молбу
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију

24.07.2019. | Број 839-840 |

31

Медицина

уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати
на девојачко презиме), оверену фотокопију Лиценце
издате од надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са
назнаком “за оглас” са називом и редним бројем радног
места за које се конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Спремач / спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге за рад у
Заједничким медицинским пословима
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

2. Возач возила Б категорије

за рад у Одељењу за послове
безбедности, одбране и ванредних
ситуација, заштите на раду, ППЗ,
обезбеђење објеката и простора,
телефонске централе и унутрашњег
транспорта у Служби за помоћне и
друге послове
УСЛОВИ: средња школска спрема, изузетно: основно
образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе; возачка дозвола Б категорије.

3. Финансијско-рачуноводствени
аналитичар

за рад у Служби за економске послове
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;- на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
VII/1 степен стручне спреме; знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства.

4. Фармацеутски техничар

личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), доказ о знању рада на
рачунару, доказ о радном искуству.
За радно место 4 доставити: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа; доказ о радном искуству.
ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни оснос. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом и редним бројем
радног места за које се конкурише.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 6
тел. 021/780-094, факс: 021/780-524

Доктор специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
на одређено време

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду, треба да испуњава и следеће посебне услове: завршен медицински факултет VII степен,
завршена специјализација, положен стручни испит,
положен сецијалистички испит, лиценца, радно искуство од најмање 3 године и шест месеци у звању доктора медицине. Кандидати подносе: пријаву на оглас
са кратком биографијом; фотокопију уверења о стеченом образовању; фотокопију лиценце; фотокопију
уверења о положеном стручном и специјалистичком
испиту; фотокопију извода из матичне књиге рођених;
фотокопију личне карте.У случају недостатка кадра
примамо и физијатра у пензији. Рок за пријављивање
на оглас је 20 дана од дана објављивања огласа на
огласној табли Националне службе за запошљавање
у Бачком Петровцу и у публикацији Послови. Пријава
се подноси на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

за рад у Болничкој апотеци при
Заједничким медицинским пословима

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

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

Санитарни/санитарно-еколошки
техничар

За радно место 1 доставити: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
(уколико је чипована), фотокопију извода из матичне
књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења
издати на девојачко презиме).
За радно место 2 доставити: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи са потврдм о радном искуству
на наведеним пословима, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију возачке дозволе Б категорије, фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на девојачко презиме).
За радно место 3 доставити: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе, фотокопију личне карте или очитане податке са
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у Центру за хигијену и хуману
екологију, Одељење за хигијену
и хуману екологију

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати морају испунити следеће посебне
услове: средње образовање из области медицине, у
четворогодишњем трајању за санитарног/ санитарноеколошког техничара, положен стручни испит за санитарног/ санитарно- еколошког техничара, лиценца за
санитарног/ санитарно-еколошког техничара, положен
возачки испит б категорије. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености услова огласа: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, сведочанство о завршеном четвртом разреду средње медицинске школе за санитарног/
санитарно- еколошког техничара, доказ о завршеној
средњој медицинској школи за санитарног/ санитарноеколошког техничара, уверење о положеном стручном
испиту за санитарног/ санитарно- еколошког техничара,
лиценцу за санитарног/ санитарно- еколошког техничара, возачку дозволу за управљање возилом Б катего-

рије, доказ о промени презимена, уколико је кандидат
променио презиме. Пријаве са доказима о испуњености
услова, достављају се непосредно мпредајом или путем
поште, Заводу за јавно здравље Ужице, ул. др. Веселина
Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат је
дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави
тражене доказе о испуњености услова огласа у оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Лабораторијски техничар

у дијагностици у Центру за
микробиологију, Одељење за
клиничку микробиологију, на
одређено време ради замене
привремено одсутне запослене,
до њеног повратка на рад
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати морају кандидати морају испунити следеће посебне услове: средње образовање из области
медицине, у четворогодишњем трајању за лабораторијског техничара, положен стручни испит за лабораторијског техничара, лиценца. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености услова
огласа: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, сведочанство о завршеном четвртом
разреду средње медицинске школе лабораторијског
смера, диплому о завршеној средњој медицинској школи лабораторијског смера, уверење о пложеном стручном испиту за лабораторијског техничара, лиценцу за
лабораторијског техничара, доказ о промени презимена,
уколико је кандидат променио презиме. Пријаве са доказима о испуњености услова, достављају се непосредном
предајом или путем поште, Заводу за јавно здравље, ул.
др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о испуњености услова огласа у оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Магистар фармације

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: висока стручна спрема, фармацеутски факултет/медицински факултет, смер фармација (дипломирани фармацеут/магистар фармације, магистар фармације
медицински биохемичар), VII степен стручне спреме,
положен стручни испит за своје звање, лиценца надлежне коморе, најмање шест месеци радног искуства у
звању магистра фармације.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: овребену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или решења о упису у надлежну комору,
доказ о досадашњем радном искуству (фотокопија
уговора о раду или оригинал потврда послодавца о
радном искуству), фотокопију личне карте, кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве
се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”,
18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Ветерина / Индустрија и грађевинарство

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА
“МОКРИН ВЕТ”
23305 Мокрин, Пут за Кикинду 2

Доктор ветеринарске медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стурчне спреме, доктор ветеринарске медицине; положен државни испит.

Ветеринарски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

Дипломирани инжењер сточарства
или зоотехнике
УСЛОВИ: VII1 степен стурчне спреме у наведеном
занимању.

Техничар сточарства или
зоотехничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Кандидати пријаве, CV, са кратком биографијом могу доставити на e-mail adresu: mokrinvet@
bioesen.com. Све потребне информације кандидати
могу добити путем телефона на број 063/895-8912.
Конкурс је отворен до попуне.

Индустрија и грађевинарство
RUTHENOTOPE DOO
11000 Београд, Таковска 7
тел. 064/491-2676

Асистент за хемијска истраживања
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани
хемичар; основна информатичка обука; енглески језик
- средњи ниво; предвиђен пробни рад. Место рада је
Чукарица и радно место је са повећаним ризиком. Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: alexey.smarun@
ruthenotope.com у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

“МД - ПЛАН 034” ДОО
34000 Крагујевац
тел. 060/01-03-179

Помоћни грађевински радник
10 извршилаца

Молер

10 извршилаца

Керамичар

10 извршилаца

Водоинсталатер
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и на степен стручне спреме; пожељно радно искуство на истим или
сличним пословима; пожељна возачка дозвола Б категорије. Обезбеђена исхрана; предвиђен пробни рад
месец дана. Кандидати могу да се јаве послодавцу
на телефон: 060/01-03-179, лице за контакт Наташа,
најкасније до 10.08.2019. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

EMKA FEINGUSS DOO

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

Програмер за ЦНЦ машине

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
машински инжењер или VI степен стручне спреме,
машински инжењер; познавање рада на програмирању ЦНЦ машина и рада у CAD/CAM програмима;
знање немачког језика или/и енглеског језика; поседовање возачке дозволе Б категорије; најмање 12 месеци радног искуства у раду као програмер ЦНЦ машина.
Предвиђен пробни рад у трајању од три месеца. Пријаве са радном биографијом слати у року од 30 дана од
дана објављивања на горе наведену адресу или e-mail:
jelena.citakovic@emka.rs.

VINCI TERNA CONSTRUCTION JV DOO
Београд, Господар Јованова 5

Молер

на одређено време
10 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III, IV CCC.

Керамичар

на одређено време
10 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III, IV CCC.

Тесар

на одређено време
10 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III, IV CCC.

Грађевински радник
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: I CCC
ОСТАЛО: радно искуство: 12 месеци. Пробни рад 3
месеца. Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања: биографије слати на имејл: maja.sokolov@vinciterna-jv.com или позивом на телефон 060/6689-294.

ГАС-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
11400 Младеновац, Краља Петра I 249
тел. 011/8233-770

Заваривач - бравар
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV ССС, машинског смера,рад теренски, поседовање возачке дозволе Б категорије, радно искуство небитно. Јављање кандидата на телефон 011/8233-770. Рок за пријављивање на оглас до
01.08.2019.

ПАПИР СЕРВИС ФХБ ДОО
11260 Умка, 13. октобра 1
тел. 060/379-0802

ЖГП ГП БЕОГРАД

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842

Бравар - варилац

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

Тесар

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

„ГАС ИНВЕСТ“ ДОО БЕОГРАД
Драгослава Срејовића 1в
е-mail: igor.biga@gasinvest.rs

Логистичар

место рада Зајечар, на одређено време
од 6 до 12 месеци
2 извршиоца
Опис посла: администрација превоза робе, добијање
задатака од наручиоца и преузимање робе, дневно
планирање активности на градилишту и извештавање,
вођење евиденције превезене робе и слање извештаја.
УСЛОВИ: предност ће имати инжењери саобраћаја
(одсек логистика), VI или VII степен; без обзира на радно искуство; рад на рачунару: MS Office пакет (средњи
ниво), AutoCAD (основни ниво), руски или енглески
језик - средњи ниво, возачка дозвола Б категорије.
Обезбеђен смештај и исхрана, дужина радног времена 8 сати дневно, теренски рад, предност - коришћење
сопственог аутомобила у службене сврхе, послодавац
врши надокнаду трошкова превоза. Трајање конкурса:
до попуне. Заинтересовани кандидати своје пријаве
могу да доставе на горенаведену мејл-адресу.

„ELIXIR MEG“ DOO

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

Гумар - пластичар

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

Возач унутрашњег транспорта
виљушкариста

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.

УСЛОВИ: II, III и IV ССС, потребно радно искуство од
месец дана. Кандидати своје пријаве могу слати на број
телефона: 060/379-0802.

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

на одређено време од 4 месеца,
пробни рад 1 месец

www.nsz.gov.rs

Бравар

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

24.07.2019. | Број 839-840 |

33

Индустрија и грађевинарство

Заваривач

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

Електричар

„ЕКО ЗВЕЗДА“
ДБ ДОО, ПОЖАРЕВАЦ

ADECCO OUTSOURCING DOO

Нови Београд, Владимира Поповића 40
тел. 060/860-1747, 060/200-402
е-mail: jelena.asanin@adecco.com

Пожаревац, Лењинова 4
тел. 061/118-12-90, 012/532-732
е-mail: zvezda-direkcija@hotmail.com

„Adecco Outsourcing” doo, обратио се у улози послодавца који ће након запошљавања лица, иста упутити на
рад свом клијенту

Армирач

место рада: Београд, Златибор,
Подгорица и Бар (Црна Гора),
пробни рад 1 месец
8 извршилаца

„Saipem” S.P.A. Огранак Нови Сад,
Народног Фронта 12, Нови Сад

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

УСЛОВИ: образовање: небитно; неопходно радно искуство у траженом занимању.

Опис посла: одржавање и поправка електричних
постројења, разводни ормари, повезивање машина и
постројења кабловима, поправка електричне инсталације, електромоторног развода, испитивање исправности.

место рада: Београд, Златибор,
Подгорица и Бар (Црна Гора),
пробни рад 1 месец
8 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира
на занимање; радно искуство: небитно.

УСЛОВИ: образовање: небитно; неопходно радно искуство у траженом занимању.

ОСТАЛО: Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен
смештај и исхрана. Трајање конкурса: до попуне радних места. 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.

„VISA-PROM“ DOO
Кањижа, Харшањи Тибора 17
e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на котлу проточне
сушаре

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

Тесар

Зидар

место рада: Београд, Златибор,
Подгорица и Бар (Црна Гора),
пробни рад 1 месец
8 извршилаца
УСЛОВИ: образовање: небитно; неопходно радно искуство у траженом занимању.

Молер

место рада: Београд, Златибор,
Подгорица и Бар (Црна Гора),
пробни рад 1 месец
20 извршилаца
УСЛОВИ: образовање: небитно; неопходно радно искуство у траженом занимању.

Помоћни грађевински радник

Оператер на дробилици дрвета

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

место рада: Београд, Златибор,
Подгорица и Бар (Црна Гора),
пробни рад 1 месец
20 извршилаца

Оператер на преси

УСЛОВИ: образовање: небитно, радно искуство: небитно.

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

ОСТАЛО: обезбеђен превоз, смештај и исхрана, теренски
рад. По заснивању радног односа у Републици Србији
радници се упућују на рад и у Црну Гору. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефоне
послодавца, лице за контакт: Родољуб Милошевић.

„МИТРОМОНТ“ ПР

Сремска Митровица, Паланка 1
тел. 062/641-193, 066/942-1117
е-mail: mitromont@yahoo.com

Опис посла: израда делова вагона.

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.

CO2 заваривач

| Број 839-840 | 24.07.2019.

Руковалац комбинирке

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје,
Зајечара, Велике Плане, на одређено
време 6 месеци
Опис посла: рад са комбинирком на изградњи гасовода.

Механичар грађевинских машина

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје,
Зајечара, Велике Плане, на одређено
време 6 месеци
Опис посла: превентивно одржавање грађевинских машина и отклањање кварова на грађевинским машинама.

Радник на пескарењу цеви за
гасовод

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје,
Зајечара, Велике Плане, на одређено
време 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз, теренски рад, рад у сменама. Трајање конкурса: до 31.07.2019. године. Кандидати,
могу да доставе пријаве путем имејла, или да се јаве на
горенаведене телефоне, лице за контакт: Јелена Ашанин.
Нови Београд, Владимира Поповића 40
тел. 060/860-1751, 060/860-747, 060/860-1707
е-mail: milica.zivanovic@adecco.com
jelena.asanin@adecco.com;
nemanja.golusin@adecco.co

Бравар

за рад у Суботици,
на одређено време 30 месеци
7 извршилаца
УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом занимању и елементарно познавање техничких цртежа;
пожељно знање рада са бренером или грејање исправљање лимова.
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Опис посла: послови бравара на изградњи гасовода.

ADECCO OUTSOURCING DOO

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

Национална служба
за запошљавање

Бравар

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје,
Зајечара, Велике Плане, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца

за рад у Суботици, на одређено време
30 месеци
7 извршилаца
Опис посла: израда делова вагона.
УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом занимању.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз, смештај и исхрана; дужина радног времена 10 сати дневно; теренски рад.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје
пријаве да доставе путем мејла или да се јаве на телефоне послодавца, особа за контакт: Радосав Николић.

„Adecco Outsourcing” doo, обратио се у улози послодавца који ће након запошљавања лица, иста упутити на
рад свом клијенту
„Saipem” S.P.A. Огранак Нови Сад,
Народног Фронта 12, Нови Сад

Оператер ровокопача

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје,
Зајечара, Велике Плане,
на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
Опис посла: проверава исправност возила, управља ровокопачем и извршава задатке по инструкцијама добијеним
од пословође, поштујући безбедносне процедуре.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.

Помоћни радник на градилишту

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје,
Зајечара, Велике Плане,
на одређено време 6 месеци
50 извршилаца
Опис посла: асистира квалификованим радницима у складу са потребама изградње гасовода, поштујући безбедносне процедуре.
УСЛОВИ: образовање небитно; пожељно радно искуство на сличним пословима.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз, теренски рад, рад у сменама. Трајање конкурса: до 31.07.2019. године. Кандидати
могу да доставе пријаве путем имејла, или да се јаве на
горенаведене телефоне, лица за контакт: Милица Живановић, Јелена Ашанин, Немања Голушин.

АД “ПУТЕВИ” УЖИЦЕ
31000 Ужице, Николе Пашића 38

Инжењер механизације

на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: високо образовање дипломирани машински
инжењер. Кандидат је дужан да уз пријаву достави
фотокпију дипломе и кратку биографију.

Инжењер одржавања путева

на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: високо образовање дипломирани саобраћајни инжењер. Кандидат је дужан да уз пријаву достави
фотокопију дипломе и кратку биографију.

Култура и информисање
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ИЗ СЈЕНИЦЕ
36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића
тел. 020/741-047

Стручни сарадник у култури
УСЛОВИ: кандидат треба да је пословно способан
држављанин Републике Србије, да има високо образовање VII степен стручне спреме (завршен факултет
друштвених наука), да има најмање 3 године радног
искустава у струци. Рок за подношење пријеве је 10
дана, и почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Пријаве за конкурс треба да сдржи: име и презиме кандидата; датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратком описом послова на којима
је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс,
податке о посебним областима знања. Уз пријаву на
конкурс, прилажу се: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплома о стручној спреми,
исправа којим се доказује радно искуство у сруци. Сви
докази се подносе у оргиналу или фотокопији овереној у суду или општини. Пријаве са потребним документима могу се поднети лично у служби Установе
канцаларија број 4, сваким радним даном од 08 - 14
часова или препорученом пошиљком на горенаведену
адресу са назнаком „Пријава на конкурс - не отварати“.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оргиналу или овереној фотокопији као и непотпуне и
неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене. Контакт особа: Колашинац Ермедин.

Наука и образовање

Тесар

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање и најмање
3 године радног искуства на пословима радног места
за које кандидат конкурише. Кандидат је дужан да уз
пријаву достави и кратку биографију.

Услови за пријем у радни однос

на одређено време до 2 године
10 извршилаца

Зидар

на одређено време до 2 године
10 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање и најмање
3 године радног искуства на пословима радног места
за које кандидат конкурише. Кандидат је дужан да уз
пријаву достави и кратку биографију.

Армирач

на одређено време до 2 године
10 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање и најмање
3 године радног искуства на пословима радног места
за које кандидат конкурише. Кандидат је дужан да уз
пријаву достави и кратку биографију.

Грађевински радник

на одређено време до 2 године
10 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат је дужан да
уз пријаву достави и кратку биографију.
ОСТАЛО: пријаве се подносе поштом на адресу: АД “
Путеви” Ужице, Николе Пашића 38, са назнаком “ за
пријем у радни однос” или лично на наведену адресу у
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

Члан 139

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

Б Е О Г РА Д
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Обуставља се поступак за избор ванредног професора за ужу научну област Византологија и
доцента за ужу научну област Историја српског народа у новом веку. У осталом делу текст
конкурса остаје непромењен. Оглас је објављен
21.11.2018. године у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАВЛЕ САВИЋ”

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/304-5311, 011/343-3387, 011/343-0358

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: кандидат је дужан да уз пријаву за конкурс
достави и доказе о испуњености услова за обављање
послова директора: диплому о завршеном одговарајућем образовању , да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или
психолога школе стецено 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 и интердисциплинарне ,мултидисциплинарне.трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука;на основним студијима
у трајању од најмање четири године , по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године; доказ о положеном стручном испиту
за наставника односно стручног сарадника-дозвола за
рад; потврду о најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о држављанству
Републике Србије не старије од шест месеци, извод из
матичне књиге рођених са холограмом, доказ о неосуђиваности по чл. 139 став 3 да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примања или давања мита , за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобрачаја или 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 страије од шест месеци; доказ да зна језик на коме
се остварује образовно васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику;уверење
из суда да против кандодата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
подигнута оптужница или донето решење о одређивању притвора не старије од шест месеци; уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима не старије од шест месеци;
уверење из привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни приступ у вршењу раније
дужнсти не старији од шест месеци; доказ о положеном
испиту за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност директора);
пријавни формулар са пријавом на конкурс са радном
биографијом и прегледом кретања у служби и стручним усавршавањем и план и програм рада директора
школе. Уколико је лице које се пријављује на конкурс
претходно обављало дужност директора установе дужно је да достави резултате стручно педагошког надзора
установе и оцену спољашњег врендовања. Докази се
предају у овереним копијама или оргиналу. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете науке и технолошког
развоја и одштампани формулар заједно са пријавом
на конкурс за директора и потребном документацијом
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доставити лично или поштом у затвореним ковертама
на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор
директора школе “у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пројаве неће се узети у разматрање.

ППУ “ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ПЧЕЛИЦЕ”
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 68
тел. 062/474-104, 065/268-20-02

Медицинска сестра-васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве слати на e-mail: vrticpcelice@gmail.com у
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ
И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

Оглашава радна места за (ре)избор у звање и заснивање радног односа наставника на неодређено илуи
одређено време од 5 година за уже научне области:

Општи менаџмент
3 извршиоца

Производно-услужни менаџмент
3 извршиоца

Право
Економија и финансирање
2 извршиоца

Пословна и међународна економија
Примењена математика
Информатика
2 извршиоца

Социологија и медији
Страни језици (енглески језик)
УСЛОВИ: услови за избор наставника прописани су
Законом високом образовању, Статутом и општим
актима Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије. Пријаве са биографјом и доказима о
испуњености услова (оверене копије диплома, списак
научних и стручних радова и др.) достављају се у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ ,,СТЕВАН СРЕМАЦ”

11272 Добановци, Маршала Тита 6
тел. 011/8465-499, 8465-645
e-mail: ossremac@mts.rs

Оглас објављен у публикацији ,,Послови” бр.
837-838 од 10.07.2019. године за радно место
директор школе исправља се због техничке
грешке тако што се у условима бришу следеће
речи: ,,VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања”. У осталом делу оглас остаје
непромењен.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА “РАСПЕВАНА КУЋА”

11070 Нови Београд, Др Ивана Рибара 173/2

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
или на основним студијама у трајању од најмање 4
године по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године или високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од 3 године или вишим
образовањем.

Медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца
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11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

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

на Катедри за екологију и географију
биљака у Институту за ботанику и
Ботаничкој башти “Јевремовац”
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, непостојање сметње из члана
72 став 4 Закона о високом образовању и остали услови утврени чланом 74 Закона о високом образовању.
Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе
и списком и сепаратима научних и стручних радова
доставити Архиви факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока здравствена школа струковних студија, смер струковна медицинска сестра или IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа, васпитачки смер, медицинска сестра-васпитач.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР КОЧИЋ”

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, да има држављанство
Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад, пожељно радно
искуство. Уз пријаву доставити оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење
не старије од 6 месеци, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству не старије од 6 месеци, доказ да лице није осуђивано 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 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. Ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском
језику онда доставити уверење да је положио испит из
српског јазика са методиком по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити поштом или лично од
9-15 часова у дирекцију Установе на наведеној адреси.

на период од 4 године

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА “НАША ДРУГА КУЋИЦА”
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 23ж

Васпитач

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани васпитач или струковни васпитач, радно искуство
12 месеци (довољно је да је одрађена законска пракса у државном вртићу), пожељно поседовање стручног испита или лиценце, познавање енглеског језика.
Пријаве слати на e-mail: danijelabrozovic@hotmail.com у
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

11080 Земун, Првомајска 79
тел. 011/219-6149

Директор

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) за
наставника те врсте школе и подручја рада, педагога
или психолога, односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и то: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за
рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; обука и положен испит за директора установе
(изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да има држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, 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, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), ако га поседује, као
и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе. 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
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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: уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оригинал, или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, као и
друга уверења којима се доказује испуњеност услова
за наставника, односно психолога или педагога у овој
школи (не старије од шест месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
лиценци (не старије од шест месеци); оригинал, или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту
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);
потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (не старије од шест месеци); оригинал
или оверена фотокопија уверења (не старије од 6 месеци) из надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
оригинал или оверена фотокопија уверења основног
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога, не старије од 6
месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности, не
старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако
га поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе); лекарско уверење да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и
ученицима (не старије од шест месеци); биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора установе. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на Конкурс за избор директора установе подносе се у затвореној коверти на адресу ОШ „Петар
Кочић”, Првомајска 79, 11080 Земун, уз напомену „Конкурс за директора установе - не отварати”. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним данима од 9.00 до 14.00 часова на
број телефона: 011/219-6149.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Ванредни професор за ужу научну
област Планирање, пројектовање
и одржавање железничке
инфраструктуре
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17), Статутом Универзитета и
Статутом Факултета. Рок за пријављивање кандидата
на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак
радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни
факултет, Београд, Војводе Степе 305.
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави у звању
асистента са докторатом за уже
научне области Органска хемија
на одређено време од 3 године

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 остаих општих аката Хемијског факулета и
Универзитета у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биограифја, 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Поново расписује конкурс за избор

Директора

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано
лице које испуњава услове предвиђене чл. 122 чл.
139 и чл. 140 ст. 1 и ст. 2 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има стечено одговарајуће
образовање за наставника основне школе, педагога
или психолога на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета или на основним студијама
у трајнају од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2015. године;
да има дозволу за рад, односно положен стручни испит
за наставника или стручног сарадника; да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року од 2 године од дана ступања на
дужност); да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
правоснажном пресудом осуђено за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица ии 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 скалду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна
српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одоговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о пложеном стручном испиту или
испиту за лиценцу, потврду о најамње 8 година рада у Установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (потврда садржи податак о
радном стажу и пословима које је лице обављало и издаје
установа у којој кандидат ради, а ако кандидат није у радном односу потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у обасти образовања и васпитања-ори-

гинал), оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци), радну биографију, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да
против канидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6
месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења да
лице није правоснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци), доказ о
знању јеика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику), оквирни план рада за време мандата, уколико
се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата-изештај просветног саветника(фотокопија извештаја) подносе кандидати који поседују
извештаје. Својеручно потписане пријаве са потребном
документацијом доставити лично на горе наведену адресу са назнаком “Конкурс за избор директора” у времену од
10 до 14 часова радним даном или путем поште у року од
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СЛОНЧЕ ДАМБО”

11000 Београд, Авалска 260 а, Рипањ
тел. 060/658-8889

Медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Редовни професор научне области
Науке безбедности, за ужу научну
област Студије менаџмента људских
и социјалних ресурса, за наставни
предмет Менаџмент људских и
социјалних ресурса
УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите, односно доктор наука - науке безбедности, VIII степен стручне спреме.

Доцент научне области Науке
безбедности за ужу научну
област Студије цивилне заштите,
управљање ризицима, за наставни
предмет Управљање ризиком
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор техничких наука, VIII степен стручне
спреме.
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ОСТАЛО: услови утврђени су одговарајућим одредбама закона о високом образовању (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и Статутом факултета безбедности. Уз пријаву кандидати подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе, списак
научних радова, као и радове. Пријаве кандидата са
прилозима подносе се на горенаведену адресу, лично
или путем поште, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Доцент за ужу научну област
Управљање системима

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: услови за избор, прописани су законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом
факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. За доцента може бити изабрано лице који је претходне степене студија завршило са
просечном оценом најмање 8, односно које има најмање
три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука;и има научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима,са рецензијама, и способност за наставни рад. Кандидати уз пријаву треба да приложе: диплому
о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области, биографију, списак радова
и саме радове. Напомена: сви прилози се достављају и у
електронској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање “Послови “. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Асистент за ужу научну област
Социјална фармација и
фармацеутска пракса
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских
студија који је сваки од претходних степена студија
завршио са просечном оценом најмање 8, односно
магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет.

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

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских
студија који је сваки од претходних степена студија
завршио са просечном оценом најмање 8, односно
магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет.

Асистент за ужу научну област
Фармацеутска-медицинска хемија и
структурна анализа
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских
студија који је сваки од претходних степена студија
завршио са просечном оценом најмање 8, односно
магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације и показује смиосао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет.
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Асистент за ужу научну област
Фармакологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских
студија који је сваки од претходних степена студија
завршио са просечном оценом најмања 8, односно
магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације и показује смиосао за наставни рад; завршен фармацеутски или медицински факултет.

Асистент за ужу научну област
Фармакогнозија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које стекло научни назив доктор наука
и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном
називу доктора наука (оверене фотокопије), биографију, изувод 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 гакултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „9. МАЈ”

Кололеч
38260 Косовска Каменица

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, тј. 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; поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора установе положи у року
од две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 дургих добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање
осам година рада на пословима образовања и васпитања у сутанови за образовање и васпитање, након
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на

конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за директора школе
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању
од три године, или више образовање, за наставника 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 станови, после стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, у складу са одредбом члан 140
Закона о основама система образовања и васпитања;
оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о
радном стажу у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о непостојању
дискриминаторног понашања; доказ о држављанству
(уверење о држављанству, односно извод из матичне
књиге рођених не старије од 6 месеци); доказ о резултатима сртучно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања(само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оверен
препис/фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује); биографију са кразким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно);
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Сва потребна документа слати на адресу: ОШ „9.МАЈ”, Кололеч, 38260 Косовска Каменица, са
назнаком „За конкурс за избор директора школе”. Ближе информације о конкурсу могу се добити у управи
школе и на имејл os9maj@gmail.com.

Ч АЧ А К
ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782
факс: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com
www.visokaskolacacak.edu.rs

Наставник за ужу стручну област
Графичка техника
Сарадник за ужу стручну
област Општа електротехника и
електроника
УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање наставника треба да испуњава услове из члана 74 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС” број: 88/17, 27/18 - др
закон и 73/18). Кандидат за избор у звање сарадника треба да испуњава услове из члана 82-84 Закона о
високом образовању. Ближи услови за избор у звање
наставника и сарадника одређени су у складу са препорукама Националног савета Републике Србије, Статутом и Правилником о избору у звање наставника и
сарадника Високе школе техничких струковних студија Чачак (http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/
opsta-akta.html).
ОСТАЛО: приликом конкурисања потребно је поднети пријаву, биографију, оверену копију дипломе
свих нивоа студија, списак научних и стручних радова и сепарате истих. Пријаве кандидата са потребном
документацијом подносе се Високој школи техничких
струковних студија Чачак, 32000 Чачак, Светог Саве
65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
у побликацији Нациналне службе за запошљавање
“Послови”.

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

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ”
32000 Чачак
тел. 032/350-185

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, односно лице које је стекло одговарајуће образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 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) потачка (2) члана 140.
Закона мора да има завршене студије првог степена
из научне , односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. закона, дужност
директора може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 ст.3. Закона за наставника
основне школе, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања и васпитања. Поседовање дозволе за
рад (лиценце), има обуку и положен испит за директора установе, има психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом и ученицима, има држављанство Републике Србије, зна српски језик, има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, 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 родоскрнављење, за кривично дело примања
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за коју није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат
који се пријављује на радно место директора школе
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и уз одштампани пријавни формулар треба да
приложи: 1. биографију са кратким прегледом кретања
у служби и прегледом програма рада школе, 2. доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању), 3. доказ о
положеном испиту за лиценцу (оверену фотокопију), 4.
доказ о обуци и положеном испиту за директора установе(оверену фотокопију). 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,
5. доказ да има психичку, физичку и здравствену спосовност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење не старије од 6 месеци од дана подношења, 6.
доказ да је држављанин Републике Србије ( уверење
о држављанству- не старије од 6 месеци), 7. Извод из
матичне књиге рођених ( не старје од 6 месеци), 8.
доказ о знању српског језика (доставља кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику, у том случају кандидат доставља писани доказ да
је положио српски језик по програму високошколске
установе), 9. потврду о радном стажу најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог образовања и васпитања,
Бесплатна публикација о запошљавању

10. доказ да није осуђиван правоснажном пресудом и
непостојању дискриминаторног понашања- уверење
-потврда МУП-а са датумом издавања не старијим од
дана објављивања конкурса, 11. доказ да против њега
није покренут кривични поступак - потврда-уверење
надлежног суда, са датумом издавања не старијим
од дана објављивања конкурса, 12. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, 13.
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе о оцени спољашњег вредновања за кандидате који
су предходно обављали дужност директора.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве број 65

Асистент за ужу научну област
Електронско пословање

на одређено време од три године
УСЛОВИ: дипломирани инжењер индустријског менаџмента, студент докторских студија у одговарајућој научној
области, област Електронско пословање, који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8, и који показује смисао за наставни рад. Поред
наведених услова кандидати треба да испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких
наука у Чачку.
ОСТАЛО: 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 доставити: биографију
са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене
фотокопије диплома о претходно завршеним нивоима
студија, списак научних и стручних радова као и саме
радове, и доказ надлежног органа о неосуђиваности у
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон
и 73/2018) и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у
Чачку, Светог Саве 65, 32 000 Чачак. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз
пријаву на конкурс се не враћају.

рена фотокопија дипломе о стеченом образовању
(оверен препис или оверена фотокопија дипломе о
стеченом образовању) уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику, а у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија) доказ
- уверење о завршеној обуци за педагошког асистента (оверен препис или оверена фотокопија) извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија, на обрасцу који важи трајно) уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија) уверење или потврда о
неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање које издаје
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци
оригинал или оверена фотокопија) уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да
садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта или боравишта, контакт телефон) радно место за које кандидат конкурише. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене, непотпуне као и пријаве са неовереном документацијом
неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са
потребном документацијом са назнаком “За конкурс за
радно место педагошки асистент” доставити на горенаведену адресу. Телефон за контакт је 035/8470-809, а
контакт особа је Ана Марковић, секретар школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”
35210 Свилајнац, Радничка 1
тел. 035/312-004

Васпитач

4 извршиоца
УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; односно на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године, или одговарајуће више образовање.

ЈАГОДИНА

Медицинска сестра-васпитач

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

УСЛОВИ: средње образовање-медицинска сестра-васпитач.

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел.035/8472-460

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2019/2020. годину
УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан програм обуке за оспособљавање педагошких асистената, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом, доставља школи и то: доказ
о одговарајућем образовању (оверен препис или ове-

Сарадник - медицинска сестра
за послове неге и превентивне
здравствене заштите

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке - медицинска сестра-техничар, медицинска сестра општег смера
или медицинска сестра педијатријског смера
ОСТАЛО: кандидати треба да имају: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 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 родоскрвнуће, за кривична дела примања
мита или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом утврђено дискриминаторско понашање, да
су држављани Републике Србије, да знају српски језик
(доказ - потврду одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио српски језик достављају само
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар
објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са
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одштампаним и потписаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријаву кандидати су дужни
да приложе следеће доказе: диплому о стручној спреми, уверење о држављанству, не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених, уверење суда да
против кандидата није покренута истрага, односно да
се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци, уверење из казнене евиденције о неосуђиваности и
непостојању дискриминаторског понашања, не старије
од 6 месеци. Сва приложена документација мора бити
у оригиналу или фотокопији, односно препису који
морају бити оверени у складу са Законом о оверавању
потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС
број 93/2014 и 22/2015”). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се могу поднети
на адресу Предшколска установа „Дечја радост”, Радничка 1, Свилајнац, 35210, са назнаком: „За конкурс
(не отварати)” , у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића
бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Конкурс објављен 27.03.2019. године у публикацији „Послови”, поништава се у делу који
се односи на Катедру за филозофију за избор
у звање и заснивање радног односа једног
наставника у звање редовног професора за
научну област Филозофија, ужу научну област
Нововековно-савремена филозофија.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“ У ГРАЦУ
Село Граце
38213 Прилужје - Вучитрн

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 88/17,
27/18 и 10/19) и Правилником о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“, 108/15). У погледу образовања кандидат треба да испуњава услове прописане чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл.гласник РС“, број:88/17, 27/18 и
10/19), и то: 1) одговарајуће образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије
и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука. Лице
мора да има завршене студије 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 прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2) дозволу за рад (лиценцу) наставника и стручних сарадника у основној школи; 3) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 4) неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 заштиће-
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них међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
5) држављанство Републике Србије; 6) да зна српски
језик (достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику); 7) најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има обуку и положен испит за директора
установе (кандидати који немају положен испит дужни
су да га положе у року од 2 године од ступања на дужност директора).
ОСТАЛО: Кандидат подноси следећу документацију:
пријаву са биографским подацима кандидата и кретањем у служби, адресом становања, бројем телефона, адресом електронске поште, оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности и
непостојању дискриминаторског понашања - уверење
МУП-а; доказ да се против кандидата не води кривични поступак - потврда суда; доказ да кандидат није
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности - потврада привредног суда; извод из
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - лекарско
уверење (доставља изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду на одређено време или уколико
је за директора именовано лице из реда запослених
у установи, пре доношења решења о његовом премештају на радно место директора); оверну фотокопију лиценце за директора уколико је поседује; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе у
оцени спољашњег вредновања за кандидате који су
претходно обављали дужност директора. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања
кокурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.

К РА Г У Ј Е В А Ц

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Методологије рачунарства

у Институту за математику и
информатику факултета, на одређено
време, на 1 годину
УСЛОВИ: Ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани информатичар са укупном просечном оценом најмање 8 на студијама првог степена и уписане мастер академске или
специјалистичке студије уже научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други
закон и 73/18) Статутом факултета и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака Факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и посебне услове прописане законом и
наведеним општим актима.
ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно
радова за који поседују потврду да су прихваћени за
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР НИКОЛИЋ”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

36202 Самаила, Самаила бб
тел. 036/5882-080, 5882-002

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Наставник разредне наставе

Помоћни кувар - кухињски радник
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) да имају средње образовање, са или без
искуства, изузетно лице које има основно образовање
и радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе; 2) да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
(доказ не старији од 6 месеци подноси се пре закључења уговора о раду); 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,27/18,10/19);
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати прилажу следећу документацију:
потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном - CV; оверену копију дипломе; извод из
матичне књиге рођених; Уверење о држављанству (не
старија од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а не старије од 6 месеци) и формулар за пријаву на конкурс. Кандидати попуњавају
формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно
са одштампаним формуларом достављају установи.
Пријаву са наведеном документацијом доставити лично или путем поште на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

за рад у ИО школе у Ласцу

УСЛОВИ: VII/1 ССС кандидат поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1
тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142
ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019). Степен и врста образовања морају бити
у складу са чл. 2 ст. 1. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16 , 3/17, 13/2018 ). У радни однос може да
буде примљено лице, под условима прописаним Законом и то ако: има одговарајуће образовање из чл. 140.
и одговарајуће образовање из чл. 142 Закона о основама система образовања (односно образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (прибавља се пре закључења уговора о раду); није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које му је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
ни за кривична дела: насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски језик на
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којем се остварује образовно-васпитни рад; Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да поднесе: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ да је кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова; наставник који је у току студија положио
испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
наведено образовање.; доказ да кандидат поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима представља лекарско уверење
не старије од 6 месеци у тренутку подношења пријаве
на конкурс, издато од стране овлашћење здравствене
установе (доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са децом и ученицима доставља
само изабрани кандидат по окончању конкурса а пре
закључења уговора о раду.); доказ да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које му
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела: насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Доказ представља уверење надлежног суда и извод из казнене евиденције
Полицијске управе-Одељење за казнену евиденцију.
доказ о држављанству Републике Србије представља
оригинал или оверена копија уверење о држављанству); оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених; доказ о знању српског језика/доказ о
знању српског језика и језика на којем ће остваривати
образовно-васпитни рад код послодавца (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику/на српском језику и на језику на којем ће
остваривати образовно-васпитни рад код послодавца);
радну биографију. Кандидати преузимају и попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технололошког развоја и потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” поштом на адресу ОШ
“Петар Николић” Самаила 36202 Самаила или лично радним данима од 08.00 до 14.00 часова. Додатне
информације о конкурсу можете добити од секретара
школе на телефон 036/ 5882-002. Неблаговремене и
непотпуне пријаве конкурсна комисија неће узимати у
разматрање.

ГИМНАЗИЈА РАШКА
36350 Рашка, Милуна Ивановића 2
тел. 036/736-043

Наставник српског језика
и књижевности

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат мора
да испуњава услове за пријем у радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и члановима 17 и 19
Правилника о организацији и систематизацији послова Гимназије у Рашки бр. 232/5 од 07.09.2018. године. Одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018) и члану 139 Закона
о основама система образовања и вапитања: Српски
језик и књижевност: професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик;
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор
српскохрватског језика са јужнословенским језицима;
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професор југословенске књижевности и српског језика; професор југословенске књижевности са страним
језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и
језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Српска филологија: српски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са
теоријом књижевности); мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност;
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу;
Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник рачунарства
и информатике

на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат мора
да испуњава услове за пријем у радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и члановима 17 и 19
Правилника о организацији и систематизацији послова Гимназије у Рашки бр. 232/5 од 07.09.2018. године.
Одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у гимназији (“Сл.
гласник РС-Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017 и 13/2018) и члану 139 Закона о основама система образовања и вапитања: Рачунарство и
информатика: професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и
информатика; дипломирани инжењер електротехнике,
сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер
електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информационе системе,
одсеци за информационе системе и информационе
системе и технологије; дипломирани инжењер организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци
за информационе системе, информационе системе и
технологије, одсек за управљање квалитетом; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика
и информатика, економска статистика и кибернетика,
статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар;
дипломирани информатичар - пословна информатика;
дипломирани информатичар - професор информатике;
дипломирани информатичар - мастер; дипломирани
професор информатике - мастер; дипломирани информатичар - мастер пословне информатике; дипломирани инжењер организационих наука - мастер, студијски
програм Информациони системи и технологије; мастер
математичар; мастер информатичар; мастер инжењер
електротехнике и рачунарства; мастер инжењер
информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони
системи и технологије или Софтверско инжењерство
и рачунарске науке); мастер професор информатике и математике; мастер инжењер софтвера; мастер
инжењер информационих технологија и система; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет). Лица која су стекла
академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет информатичких
предмета (од тога најмање један из области Програми-

рање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области
Математика, што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство
и информатика може да изводи и лице које је стекло
академско звање мастер, а у оквиру завршених студија
има положених најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и
најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика. Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета Рачунарство и информатика може да
изводи и лице које је на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у
трајању од најмање четири семестра. Уколико школа
преузимањем или конкурсом не заснује радни однос
са лицем, наставу и друге облике образовно-васпитног
рада за предмет Рачунарство и информатика могу да
изводе и лица која су стекла стручни назив струковни
специјалиста, ако у оквиру завршених студија имају
положено најмање пет информатичких предмета (од
тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство.
Испуњеност услова утврђује министарство надлежно
за послове образовања, на основу наставног плана и
програма студија, односно студијског програма. Остали услови које кандидат треба да испуњава: Да има
психичку , физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца ,
као и за кривична дела насиље у породици ,одузимање
малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита , за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе ,против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање; да
је држављанин Републике Србије; да има образовање
из психолошких , педагошких и методичких дисциплина на висиокошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова , од којих
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са европским системом преноса бодова, у
складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања.Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из члана 142 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 став 1 Обавезан је да стекне ово образовање у року од једне године,
а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу; да зна српски језик на којем се остварује образовно васпитни рад.
Уз пријаву кандидат треба да приложи: пријавни формулар који попуљава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
који штампа и исти прилаже са документацијом; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности; диплому или уверење
о стеченој стручној спреми; потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика(само за кандидате који образовање нису
стекли на српском језику). Доказе о испуњености услова у погледу психичке,физичке и здравствене способности кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на адресу Гимназија, ул. Милуна
Ивановића бр. 2, 36350 Рашка, лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон
036-736-043.

Посао се не чека,
посао се тражи
24.07.2019. | Број 839-840 |
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВО КУРСУЛА”

36000 Краљево, Доситејева 136
тел. 036/381-131

Наставник разредне наставе

на одређено време до истека првог
мандата запосленом коме мирује
радно место због избора на функцију
директора школе
УСЛОВИ: VII/1 ССС. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка
1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст.1
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017,27/2018 И 10/2019). Степен и врста образовања морају бити у складу са чл. 2
ст. 1 - разредна настава Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 13/2018). Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 75/2014), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019) и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 став
1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) чл. 142 ст.1
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19). Степен
и врста образовања морају бити у складу са са чл. 2 ст.
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл.
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16
, 3/17 и 13/2018); да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник који је
у току студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст.
1 овог Закона; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изводом
из казнене евиденције, коју прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика; да има држављанство Република Србије (доказује
се уверењем о држављанству у оригиналу или овереној копији не старије од 6 месеци). Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о
завршеном образовању са исправом којом се доказује
да је кандидат стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије или
доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); извод
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из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом и
ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса а пре закључења уговора о раду; кратку биографију са наводима о претходном образовању,
ранијем раду и кретању у послу. Пријаве се достављају
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” поштом на горенаведену адресу или
лично радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

кандидат није осуђиван за напред наведена кривична
дела. Извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе; доказ да кандидат зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у
обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика; кандидат
попуњава и пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Потписане пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом
на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка бр. 10 или лично у просторијама школе у времену од 09.00-12.00 часова, радним данима. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратити се на телефон 036/379-700.

КРУШЕВАЦ

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140
став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана,
чл. 142 ст. 1 Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18). Степен и врста образовања кандидата морају бити у складу са чланом 3 тачка 12 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 3/17 и 13/18). У складу са чл. 139 Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18), у радни однос у установи
може да буде примљено лице, под условима прописаним Законом и то ако: има одговарајуће образовање (
образовање је прописано чл. 140. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017 и 27/18) и чланом 3 тачка 12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 13/18). Кандидат
мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник и стручни сарадник који је у току студија положио испит из педагогије
и психологије или положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 овог Закона; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Доказ да канидат има има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази које кандидат прилаже уз потписану пријаву: оверен препис (копију) дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оригинал или оверена
фотокопија исправе којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ да је
кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци - оригинал или оверена копија); доказ да

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
37000 Крушевац, Војислава Илића 5
тел. 037/447-300

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС” 88/17,27/18 - др. закони, 10/19) односно
високо образовање стечено: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из 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. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем; да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС” 88/17, 27/18 - др. Закони, 10/19). Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу сматра се да има образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања, а кандидат који нема образовање из члана
142 став 1 овог Закона обавезан је да стекне ово образовање у року од једне године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС” бр.11/2012, 15/2013 , 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017). Послове наставника разредне наставе могу да обављају лица у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017
и 3/2017): 1) професор разредне наставе, 2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, 3) професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер, 6) професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу. 2. На основу члана 139. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гл.
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РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19) у радни однос
могу бити примљена лица, под условима прописаним
законом ако: 1) има одговарајуће образовање (оригинал или оверена фотокопија дипломе), 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; (оригинал); 4) има
држављанство Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије не старија од 6 месеци); 5) зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доказ су обавези да
доставе само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика. 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. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве достављати на горенаведену
адресу, лично или поштом.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ”
Тупале, 16240 Медвеђа
тел. 062/17-64-716

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 ставови 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019); да има одговарајуће високо образовање за настаника основне школе, педагога или психолога школе стечено на студијама
другог степена (мастер струковне студије, специјалистичке академске студије у складу са законом о високом
образовању); на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
лиценцу, односно стручни испит за настаника, педагога
или психолога; да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања и васпитања; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против полног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; зна
језик на коме се остварује образовно васпитни рад,
албански језик; да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да приложи: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис (фотокопију) уверења о положеном стручном испиту; потврду о радном стажу најмање
8 година рада у области образовања и васпитања не
старије од 6 месеци; уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спревођењу истраге, покренута оптужница или
Бесплатна публикација о запошљавању

донето решење о одређивању притвора не старије од
6 месеци; уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених,
не старије од 6 месеци; пријаву на конкурс са радном
биографијом и прегледом кретања у служби; доказ о
знању језика на ком се истварује образовни васпитни
рад, албански језик. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се
подносе на адресу школе. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе на број телефона 062/1764-716.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ “ДЕЧЈА РАДОСТ”
16232 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидати заа директора треба да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања(“Службени
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон и 10/2019)
за васпитача и стручног сарадника и да има: 1) да има
стечено високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена 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
4 године по пропису који је уређивао високо образовањедо 10.09.2005. године; дозволу за рад васпитача или стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе, најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има: стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске односно струковне студије
и специјалистичке струковне студије), на студијама од
3 године или више образовање за васпитача, дозволу
за рад васпитача, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Именовање се врши на период од 4 године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу односно стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за директора
установе (пријава која не садржи лиценцу за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора установе), потврду о радном стажу у
установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања, доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
(лекарско уверење) не старије од 6 месеци, -уверење

односно извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе да кандидат за директора није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из тачке
3 конкурса, члан 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (оригинал
или оверна фотокопија - не старије од 6 месеци), уверење надлежног основног и вишег суда да против кандидата за директора није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењуи истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела из тачке 3
конкурса, члан 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (оригинал или
оверна фотокопија - не старије од 6 месеци), уверење
надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверна фотокопија - не старије
од 6 месеци), доказ о знању српског језика (подносе
само кандидати који су стекли одговарајуће образовање
на другом језику), оригинал или оверену фотокопију
доказа о резултатима стручно педагошког надзорау
раду кандидата (извештај просветног саветника) - ако
кандидат поседује, оригинал или оверену фотокопију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само за кандидате на конкурсу који су претходно обављали дужност
директора установе), преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно). Пријаве са потребном
документацијом доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”, на
адресу предшколске установе са назнаком “Конкурс за
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Предшколске установе,
лично или на телефон 016/843-767.

ЛОЗНИЦ А
ОШ “КАДИЊАЧА”

15300 Лозница, Генерала Јуришића
тел. 015/878-740

Професор енглеског језика

на одређено време, до повератка
запослене са породиљског и боловања
ради неге детета, за рад у ИО у Л.
Пољу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 10/2019), и
услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме за наставнике и стручне сараднике у основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање, као ни неоверене фотокопије докумената, односно оригинали старији од шест месеци. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се достављају адресу школе. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

Стручни сарадник - психолог

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, са 50% радног
времена
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 одговарајућег Правилника 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 психологије, дипломирани психолог, општи смер или смер
школске психологије, дипломирани школски психолог
педагог, дипломирани школско-клинички психолог,
дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани
психолог - мастер. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.
Кандидати треба да испуњавају и следеће услове:у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Програм стицања образовања из члана 8 став 4 наведеног Закона реализује високошколска
установа у оквиру акредитованог студијског програма
или као програм образовања током читавог живота, у
складу са прописима којима се уређује високо образовање. У складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит,односно испит за лиценцу
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 наведеног Закона, да су држављани 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 родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ о испуњености
овог услова установи доставља изабрани кандидат пре
закључења о уговора о раду) и да знају језик на коме
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,доказ
да има или да се сматра да има образовање из члана 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 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. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на
телефоне 018/415-1411, 415-0204.
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Наставник предметне наставе наставник грађанског васпитања

у другом циклусу основног образовања
и васпитања, на одређено време, ради
замене одсутне запослене преко 60
дана, односно до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, за 40% радног
времена
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 одговарајућег Правилника 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, 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. Наведена лица 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: у складу са чланом 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Програм стицања образовања из члана 8 став 4 наведеног Закона реализује високошколска установа у оквиру
акредитованог студијског програма или као програм

образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. У складу са
чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит,односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из члана 8 став 4 наведеног
Закона, да су држављани 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 родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање и да поседују психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима (доказ о
испуњености овог услова установи доставља изабрани
кандидат пре закључења о уговора о раду) и да знају
језик на коме 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, доказ да има или да се сматра да
има образовање из члана 8. став 4. Закона о основама
система образовања и васпитања, доказ да имају савладан неки од напред наведних програма обуке, односно
програма за извођење наставе из предмета грађанско
васпитање за одговарајући разред (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), 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. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
на телефоне 018/415-1411, 415-0204.

ОШ “ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”
18360 Сврљиг, Радетова 25

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка
запосленог, који је изабран за
директора, за 20 часова недељно
(50% радог времена)

УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да
се пријави кандидат под условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17): да има стечено одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр .88/17), 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 и Правилником о степену
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и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16,11/16,2/17,3/17 и
13/18) и то: професор физичког васпитања, професор
физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања
и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта,
мастер физичког васпитања и спорта, професор спорта и физичког васпитања, професор спорта и физичке
културе, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет), да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду), да није осућиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвљење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање ( прибавља установа по службеној дужности); да је држављанин Републике Србије, да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и
читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту
Министарства просвете) доставити: радну биографију;
диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању, у оригиналу или овереној фотокопији са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
односно доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу, у оригиналу или овереној
фотокопији; извод из матичне књиге рођених са холограмом, у оригиналу или овереној фотокопији; уверење
о држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији;
оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом (лекарско уверење). Конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити
обавештени путем имејла или бројева телефона које су
навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима и
обавља разговор са кандидатима са листе. Разговор са
кандидатима ће се обавити у просторијама секретара у
ОШ „Добрилас Стамболић” у Сврљигу, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени. Комисија
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве слати на
горенаведену адресу или доставити непосредно у школи, радним данима од 7 до 14 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара број телефона 018/821-002.

Наставник физичког васпитања изабрани спорт
на одређено време до повратка
запосленог, који је изабран за
директора, за 20 часова недељно
(50% радног времена)

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да
се пријави кандидат под условима прописаним Законом
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17): да има стечено одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”,бр.88/17) 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 и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад
из изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 11/2017): професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор
спортске рекреације, професор физичког васпитања дипломирани кинезитерапеут, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и кинезитерапије, дипломирани професор
физичког васпитања и спорта, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), да није осућиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвљење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање ( прибавља установа по службеној
дужности); да је рџављанин Републике Србије и да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: радну биографију; диплому о стеченом образовању
или уверење о дипломирању, у оригиналу или овереној
фотокопији са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ да је
кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу, у
оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне
књиге рођених са холограмом, у оригиналу или овереној
фотокопији; уверење о држављанству, у оригиналу или
овереној фотокопији; оригинал или оверену фотокопију
доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом
(лекарско уверење). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла
или бројева телефона које су навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима и обавља разговор
са кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће
се обавити у просторијама секретара у ОШ „Добрилас
Стамболић” у Сврљигу, с тим што ће кандидати о датуму

и времену бити обавештени. Комисија доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити непосредно у школи, радним данима од 7 до 14 часова. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
број телефона 018/821-002.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Вишеградска 33
e-mail: pmfinfo@pmf.ni.ac.rs

Наставник у звању редовни
професор или ванредни професор за
ужу научну област Органска хемија
и биохемија
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звање ванредни
професор или доцент за ужу научну
област Аналитичка и физичка хемија
на одређено време до 5 година

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

Сарадник у звање асистент за ужу
научну област Општа и неорганска
хемија
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: дипломирани хемичар или мастер хемичар,
студент докторских студија хемија. Доставити: пријаву,
биографију, оверене копија диплома са претходних
нивоа студија и одговарајуће додатке дипломи или
уверења о положеним испитима, доказ да је студент
докторских студија, списак научних радова као и саме
радове уколико их кандидат има.

Наставник у звање ванредни
професор или доцент за ужу научну
област Рачунарске науке
на одређено време до 5 година

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

Наставник у звање наставник
страног језика за ужу научну област
Енглески језик
на одређено време до 5 година
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УСЛОВИ: дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност. Доставити: пријаву, биографију, доказ о
стеченом високом образовању првог степена, списак
објављених стручних радова у одговарајућој области.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ “НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево
тел. 018/415-1411

Конкурс објављен 29.05.2019. године у публикацији “Послови”, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ “НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево
тел. 018/415-1411

Конкурс објављен 05.06.2019. године у публикацији “Послови”, поништава се у целости.

НОВИ ПА ЗАР
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Психологија

на одређено вријеме од пет година

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Педагогија
на одређено вријеме од пет година

УСЛОВИ: услови конкурса за кандидате предвиђени
су одредбама Закона о високом образовању, Статуом
и Правилником о избору у звања на Универзитету у
Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским
студијама, оверену фотокопију претходног избора у
звање , списак објављених радова и радове, ужбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе Правној служби
Универзитета ул. Димитрије Туцовића бб, Нови Пазар у
року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа може се преузети на официјалном сајту Универзитета у Новом Пазару - www.
uninp.edu.rs. Непотпуне , неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Додатне информације на
тел. 020/338420 - Правна служба.

НОВИ СА Д
ГИМНАЗИЈА “ЈАН КОЛАР”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21470 Бачки Петровац, 14. ВУСБ 12

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања: 1) да има одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковане студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Канди-
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дат који се пријављује на радно место директора школе
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и уз одштампани пријавни формулар треба да
приложи: радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом оквирног плана рада школе
са домом, доказ да поседује одговарајуће образовање
(оригинал или оверену фотокопију дипломе); доказ о
положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању
српског и словачког језика (достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на српском
/словачком језику, у том случају кандидат доставља
писани доказ да је положио српски /словачки језик по
програму високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); потврду о радном стажу - најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, пртоив правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не старија
од шест месеци-оригинал или оверену фотокопију),
доказ да против кандидата није покренута оптужница
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РC”, бр.88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) - (потврда/уверење из надлежног суда - оригинал или оверену
фотокопију - не старију од шест месеци); доказ да је
држављанин Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију - не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокпију-не
старије од шест месеци), доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључивања уговора о
раду (оригинал или оверена фотокопија), доказ о обуци
и положеном испиту за директора установе (оригинал
или оверену фотокопију); пријава која не садржи доказ
о положеној обуци и испиту за директора школе неће се
сматрати непотпуном, али ће изабрани кандидат бити у
обавези да положи испит за директора у законском року.
Кандидат који је претходно обављао дужност директора
школе дужан је да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Одредбом члана 60 Статута школе утврђено је
да је рок за пријављивање на конкурс 15 дана од дана
његовог објављивања. Пријава на конкурс обавезно
садржи податке о кандидату (име, презиме, адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адресу 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: Гимназија “Јан Колар” са домом ученика, ул. 14.
ВУСБ бр. 12, 21470 Бачки Петровац. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 021/780-167.

ОШ ”СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора установе може да буде изабрано
лице које испуњава следеће услове: 1. услови у погледу стручне спреме: кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018-др. закони и
10/2019), односно да има одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисци-

плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука. У овом случају је неопходно да лице
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за наставнике основне школе, педагога или психолога,
2. други услови: поред услова који се односе на одговарајуће високо образовање, кандидат треба да испуњава
и следеће услове: поседује дозволу за рад наставникаили стручног сарадника; има завршену обуку и положен
испит за директора установе (кандидат који ту дозволу
не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да
испит за директора школе положи у року од две године
од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку
и здравствену способности за рад са ученицима; да има
држављанства Републике Србије; знање српског језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи; да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична
дела насиља у породици, одузимања малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, илице за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; најмање осам година рада у установи (школи) на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно,
уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), 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, тј. које има високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске студије,
односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од најмање три године, или више образовање за наставника основне школе,
дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за
директора школе и најмање 10 година рада на пословима образовања и васпитања у установи, после стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат који се пријављује
на конкурс за директора школе треба да приложи следеће доказе: радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби; доказ да поседује одговарајуће
образовање (оригинал или оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању); доказ
о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу
односно стручном испиту за рад наставника, васпитача или стручног сарадника); доказ о завршрној обуци
и положеном испиту за директора установе - оригинал
или оверену фотокопију, (пријава која не садржи доказ
о завршеној обуци и положеном испиту за рад директора неће се сматрати непотпуном, биће узета у разматрање, а ако кандидат буде изабран биће у обавези да
положи испит за директора у законсконом прописаном
року); доказ о радном стажу, потврду о годинама раду у
установи образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ да кандидат није осуђиван,
у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона
(уверење о некажњавању из МУП-а, не старије од шест
месеци); доказ да се против кандидата не води истрага и
да нису покренуте истражне радње код надлежног суда
( уверење о некажњавању из суда, не старије од шест
месеци); доказ да није осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (уверење о некажњавању
из привредног суда, не старије од шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије не статије
од 6 месеци (оригинал или оверен препис/фотокопију
уверења о држављанству); извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверен препис/
фотокопију извода из матичне књиге рођених); доказ о
знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад
у школи - српског језика (уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика одговарајуће високошколске установе); доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
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са децом и ученицима (лекарско уверење не старије од
шест месеци); уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави оверен препис/фотокопију извештаја о
резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника) и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања; оквирни план рада за време мандата. Сви
наведени докази који су саставни део пријаве на конкурс
могу се доставити у оригиналу, овереној фотокопији
или овереном препису и немогу бити старији од шест
месеци. Пријава на конкурс обавезно треба да садржи
податке о кандидату (име и презиме кандидата, адресу
пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон,
адресу електронске поште ако је кандидат поседује) и
попис документације која се доставља уз пријаву као
доказ о испуњености тражених услова. Документација
се доставља у три примерка (један примерак чини оригинал или оверена фотокопија документа, а у два примерка достављају се обичне фотокопије оригинала или
оверених фотокопија). Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом достављају
се у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за избор
директора школе” поштом на адресу школе или лично у секретаријату школе сваког радног дана од 08.00
до 13.00 часова. Благовременом пријавом на конкурс
сматраће се пријава која је непосредно или у облику
пошиљке достављена Школи пре истека рока утврђеног
у конкурсу или је пре истека рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију. О
резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у
року од 8 дана од дана пријема решења о именовању
директора школе које доноси министра просвете, науке
и технолошког развоја. За све додатне информације о
конкурсу, кандидати се могу обратити секретару школе
радним данима од 08.00 до 13.00 часова. Телефон за
информације 021/2960-031.

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

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Англистика (наука о језику)
Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Англистика (наука о језику)
Одсек за англистику

Асистент за ужу научну област
Светска и компаративна књижевност
са теоријом књижевности
Одсек за компаративну књижевност

Асистент за ужу научну област
Новинарство
Одсек за медијске студије

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Романистика (Француски
језик и сви предмети који из њега
произилазе)
Одсек за романистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Романистика (Француски
језик и сви предмети који из њега
произилазе)
Одсек за романистику

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Русинистика
(Русинска књижевност и
Украјинска књижевност са општом
књижевности)
Одсек за русинистику

Бесплатна публикација о запошљавању

Асистент за ужу научну област
Русистика
Одсек за славистику

Асистент за ужу научну област
Русистика
Одсек за славистику

Виши лектор за ужу научну област
Русистика
Одсек за славистику

Виши лектор за ужу научну област
Русистика
Одсек за славистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Словакистика
Одсек за словакистику

Асистент са докторатом за
ужу научну област Српска и
јужнословенске књижевности са
теоријом књижевности
Одсек за српску књижевност

УСЛОВИ: Потребна документација:
1. Наставник (сва звања)-универзитетски професор: оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним, мастер (магистарских) и докторским студијама/диппломе о стеченом научном називу доктора наука; биографију састављену на основу упитника који се
може преузети са веб сајта Факултета http://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje (подаци о кандидату пријављеном на конкурс
за избор у звање наставника Универзитета) у папирном
облику и на CD-у; податке о досадашњем раду; списак
стручних и научних радова као и саме радове (у папирном или електронском облику на CD-у); друге прилоге
којим се доказује испуњеност услова за избор у звање
наставника, а који су предвиђени Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника
Универзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-pr-vilniblizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni
2. Асистент: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама или магистарским
студијама; потврду да су уписани на докторске студије
или потврду да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који завршвају докторат по раније
важећим прописима); биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб сајт Факултета (http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_
referata.html (извештај за избор у звање сарадника) у
папирном облику и на CD-у (за радно место асистента);
податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и саме радове.
3. Асистент са докторатом: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама или магистарским студијама и оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора; биографију састављену на
основу упитника који се може преузети са веб сајт Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata,
извештај за избор у звање сарадника) у папирном облику и
на CD-у (за радно место асистента); податке о досадашњем
раду; списак стручних и научних радова као и саме радове.
4. Виши лектор: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању из
одговарајуће области према раије важећим прописима;
биографију састављену на основу упитника који се може
преузети са веб сајт Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata, izveštaj za izbor u zvanje
saradnika) у папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и
саме радове.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање одређени
су члановима 126-132 Статута Филозофског факултета, Правилником о ближим минималним условима за
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду

https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/35-pravilnici-2 и Законом о високом образовању. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији Послови. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова
доставити на адресу: Филозофски факултет Нови Сад,
ул. Др Зорана Ђинђића бр. 2.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

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

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области електротехничко и рачунарско инжењерство, да је претходне степене студија
завршио са просечном оценом најмање 8, односно да
има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом
74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута
Универзитета у Новом Саду и чланом 14 Правилника о
ближим минималним условима за избор наставника на
Универзитету у Новом Саду.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Механика
деформабилног тела
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области: техничка механика или
мехатроника или машинско инжењерство, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом
најмање 8, односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и
услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду
и чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом
Саду.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Квалитет, ефективност и
логистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање 8,
односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом
143 Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14
Правилника о ближим минималним условима за избор
наставника на Универзитету у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Термотехника,
термоенергетика и управљање
енергијом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области машинско инжењерство, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање 8, односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у
Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника на Универзитету
у Новом Саду.
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Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Архитектонско-урбанистичко
планирање, пројектовање и теорија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области архитектура, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом
најмање 8, односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању,
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну у област
Теоријска и примењена физика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни назив доктора наука, односно доктора уметности
или одбрањена докторска дисертација из области: примењена физика или физичке науке, као и услови прописани чланом 13 Правилника о ближим минималним
условима за избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: приложити: пријаву за заснивање радног
односа и избор у звање (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса);
краћу биографију са библиографијом (списак радова);
оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са
свих нивоима студија. За дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; фотокопирану или очитану
личну карту; потврду о оцени резултата педагошког
рада-мишљење студената, уколико кандидат поседује
педагошко искуство; потврду из МУП-а да кандидат није
правоснажно осуђиван за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи; фотокопије објављених
научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима, односно признатих
уметничких остварења, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода
и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума
или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира. доказе о руковођењу
или учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног
подмлатка на факултету, учешћу у завршним радовима
на специјалистичким, мастер и докоторским академским
студијама. За избор у звање: доцента или ванредног
професора приложити и: попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање
nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту
Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.
ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За
сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је
приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде
и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду
надлежних институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду.
За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно
је доставити решење о именовању комисије. За учешће
у програмским и организационим одборима скупова,
неопходно је доставити потврду о учешћу или навести
линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. Ако је научни рад који представља
услов за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часописа
са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном
процесу рецензирања. Пријаве слати на горе аведену
адресу за сваки конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само
благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду.
Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана
објављивања.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Напомена: пријаве доставити лично или
поштом на адресу установе: ПУ “Колибри”, Школска 3,
Бач. Више информација на телефон Предшколске установе “Колибри” - 021/6071-770.

Васпитач

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21420 Бач, Школска 3
тел./факс: 021/772-080, 021/771-770

2 извршиица
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и
ако има: 1) одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, на
студијама у трајању од три године као и одговарајуће
више образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање и давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и
ако има: 1) одговарајуће образовање (стечено средње
образовање); 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи пријавни формулар доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, личну и радну биографију са
важећом адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење односно извод из казнене
евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање и давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање (не
старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат
прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни професор за ужу научну
област Педологија
на одређено време до 5 година

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

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Ентомологија
на одређено време до 5 година

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

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Фитопатологија
на одређено време до 5 година

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

Доцент за ужу научну област
Економија

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

Доцент за ужу научну област
Хирургија

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

Доцент за ужу научну област
Хортикултура и пејзажна
архитектура

на одређено време до 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл.гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 др. закон.) у складу са којим ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
кандидат је обавезан да достави доказ о испуњености
услова по овом конкурсу: краћу биографију са библиографијом, списак научних и стручних радова као и доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој
стручној спреми. За наставна звања (доцент, ванредни или редовни професор) кандидати треба да попуне
електронски образац који се налази на сајту Универзитета Нови Сад https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (исти доставити на
мејл opstasluzba@polj.uns.ac.rs (у року предвиђеном за
пријаву кандидата). За сваку одредницу који попуњава
кандидат у обрасцу неопходно је приложити и доказ, у
виду одлуке решења или потврде. За сарадничка звања
(асистент, сарадник у настави) поред, биографских података, научних и стручних радова као и доказе о њиховом
објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми,
доставити и уверења о наставку студија. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за
подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве достављати на адресу: Универзитет у Новом Саду Пољопривредни факултет (за конкурс)
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.
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ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141
e-pošta:osvoluja@gmail.com

Наставник математике

са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове из члана 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника - наставник математике ;
б) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) да има држављанство Републике Србије; г) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. д) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање 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 за законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Уз пријавни формулар који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса и то:
диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; личну
биографију - CV. Сви докази се подносе у оригиналу
или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дада од дана обављеног разговора са кандидатима.
Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама
ОШ “Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Пријаве са
доказима о испуњености услова се предају непосредно у
секретаријату школе сваког радног дана од 7.00 до 14.00
часова или поштом на адресу: ОШ “Слободан Јовић”
Волуја 12256 Волуја Пријаве се предају у затвореној
коверти са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос
на радно место наставника математике”.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Васпитач

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: за пријем у радни однос: 1) одговарајуће
образовање, тј. високо образовање прописано чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број
88/2017 и 27/18 - др. закони) и чланом 2 Правилника
о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и
условима и критеријумима за избор стручног сарадника
- асистента у дому ученика („Службени гласник Републике Србије”, број 77/2014), 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, 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 кривичБесплатна публикација о запошљавању

на дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 4) држављанство Републике Србије; 5) познавање српског језика; Кандидат уз попуњен пријавни
формулар који преузима са званичне интернет странице
Министарства, просвете, науке и технолошког развоја,
доставља још и: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова као доказ да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уврење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве послати на адресу: Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић” Пожаревац, улица Илије Бирчанина број 70, са назнаком „За
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња
Маринковић” у Пожаревцу или преко телефона 012/223388 или 012/541-156.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ НЕНАД”
18423 Мала Плана

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1. дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
108/2015) и то: да поседује одговарајуће образовање
из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога, стечено 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 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) члана 140 мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и: 2. да има дозволу за рад ( лиценцу) за
наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен стручни испит; 3. да је прошао обуку и
положен испит за директора установе; 4. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању

од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство Републике Србије; 8. да
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику, у том
случају достављају писани доказ да је положио српски
језик по програму високошколске установе -оригинал
или оверену копију не старију од 6 месеци. Изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
биографију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма рада школе, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању (овера дипломе не старија од 6 месеци);
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (овера уверења
не старија од 6 месеци); потврду да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о држављанству Републике Србије и извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ о знању српског
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику), доказ о неосуђиваности за наведена кривична
дела, лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци), доказ о стеченом звању уколико га је кандидат стекао, уверење основног суда да
против лица није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога (издато након објављивања конкурса). Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Пријава
која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за
директора, сматраће се потпуном јер Правилник о програму обуке и полагања испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања објављен је
17.08.2018.године („Службени гласник РС” бр. 63/18).
Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да у року од две
године од дана ступања на дужност положи испит за
директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови “. Пријаву на конкурс за избор директора, заједно
са потребном документацијом, доставити школи у
затвореној коверти лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за избор
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ”

18400 Прокупље, Василија Ђуровића Жарког 1
тел. 027/322-636

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће високо образовање, 1. на студијама другог степена (мастер академске студије,мастер
струковне студије, специјалистике струковне студије)
и то: (1) студије другог степена из научне,односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултисци-
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плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника основне музичке школе , педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уколико се
на конкурс пријављује лице које је предходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке, радна биографија; диплому или оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; уверење о положеном стручном испиту
или оверен препис (дозвола за рад); потврду о раду
у области образовања; уверење да се не налази под
истрагом; уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уверење о држављанству не старије од шест месеци;
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење
да има психичку, физику и здравствену способност за
рад са децом и ученицима не старије од шест месеци
- подноси се пре закључења уговора о раду; остала
документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору (доказ о похађаној педагогији, психологији и методици током образовања, значајне награде, постигнућа из области образовања, активности на
пољу стручног усавршавања, друштвена ангажованост). Документација се подноси у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање кандидата је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
”Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се добити на
телефон 027/322-636.
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СМЕДЕРЕВО
ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да:
имају одговарајуће образовање за наставника гимназије, педагога или психолога из члана 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и
10/2019) и то: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2)
претходног става мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; имају дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; имају најмање осам година рада у установи, на
пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања; имају положен испит за
директора школе; имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; имају држављанство Републике Србије; знају
српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
доставе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испита за лиценцу, уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, потврду о годинама рада у
школи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, уверење надлежне службе МУП-а да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања ако су обављали дужност
директора установе а у том периоду је вршен стручно-педагошки надзор или спољашње вредновање,
фотокопију извештаја просветног саветника уколико
је обављен стручно-педагошки надзор у раду кандидата, доказ о знању српског језика уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику, уверење да
имају физичку, психичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Пријава кандидата која не
садржи уверење о положеном испиту за директора
сматраће се комплетном, уколико су остала документа
уредно достављена, а изабрани кандидат биће у обавези да положи испит за директора у законском року.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана његовог објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс се достављају непосредно или путем поште
на адресу: Гимназија, Трг републике бр. 5, канцеларије

26 и 27, Смедерево. Ближе информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе, непосредно или
путем телефона позивом на број 060 /8877041. Приликом пријаве на конкурс кандидат је дужан да достави
број телефона и електронску адресу (имејл) ради заказивања интервјуа. Комисија за избор директора је дужна да у року од 7 дана од истека рока за подношење
пријава обавести кандидате електронском поштом о
термину обављања интервјуа при чему комисија може
да тражи од кандидата да достави додатну документацију која би допринела провери компетенција кандидата за обављање дужности директора.

ОШ “СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана
Булевар Деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Радник за одржавање хигијене

за рад у спортској хали, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог, који се налази на
боловању преко 60 дана
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има I степен стручне
спреме, односно завршену Основну школу, држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност за рад, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело, прописано чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18
- др. закон и 10/19 - даље: Закон). Кандидати, треба да
доставе оригинале или оверене фотокопије следећих
докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар
објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених; краћу биографију; доказ о неосуђиваности за
наведена кривична дела, прописана чланом 139 став
1 тачка 3 Закона, саставни је део пријаве на конкурс;
доказ да кандидат није под истрагом; изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад, достави
пре закључења уговора о раду; фотокопије докумената која нису оверена од надлежног органа неће се
узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар
са одговарајућим доказима (документацијом), подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

СОМБОР
ГИМНАЗИЈА ”ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чл. 122 став 2
и 5 у вези са чл. 139 и 140 ст 1 и 2 ЗОСОВ (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 2-7 Правилника о ближим
условома за избор директора установе образовања
и васпитања(“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) односно лице које има одговарајуће високо образовање за
наставника гимназије, 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; (3) на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. лице под
тачком 1) и подтачком (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета: да
има дозволу за рад наставника или стручног сарадни-
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ка (лиценца), да има психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме остварује образовно -васпитни
рад; 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. Изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност.
Уз пријаву на конкурс, кандидати подносе следећу
документацију: оверену копију дипломе о стеченом
образовању; оверену копију доказа о поседовању
лиценце за рад;доказ о радном искуству у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; оверену фотокопију или
оригинал доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима( прибавља се
пре закључења уговора о раду); уверење надлежног
државног органа, не старије од 30 дана, да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело утврђено чланом 139 тачка 3 ЗОСОВ (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) или привредни преступ утврђено
чланом 2-7 Правилника о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 108/2015); уверење о држављанству
Републике Србије које није старије од 6 месеци, као и
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); оверена копија или оригинал доказ о резултату стручно -педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (ако се пријављује лице које
је претходно обављало дужност директора установе); доказ о савладаној обуци и положеном испиту за
директора установе, уколико га поседује (пријава ће се
сматрати потпуном и уколико кандидат нема положен
испит за директора установе); биографија са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Сви наведени докази који су
саставни део пријаве на конкурс, морају бити оверени
и не могу бити старији од 6 месеци. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс за избор директора , заједно са потребном документацијом доставити на адресу установе са
назнаком “Конкурс за директора школе”, а сва потребна обавештења на наведени телефон. Рок за пријаву
је 15 дана од објављивања у публикацији “Послови”
Националне службе за запошљавање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/2436-166

Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу у Огару,
на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана до
повратка запослене
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1.
подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1
и ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019). Степен и врста образовања морају
бити у складу са чл. 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18). Кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
Бесплатна публикација о запошљавању

најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или
положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1
овог закона, обавезан је да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов полагања испита за лиценцу. Кандидат треба
да има: држављанство Републике Србије (уверење о
држављанству, у оригиналу или овереној копији - не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не
старије од шест месеци), да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију)
дипломе о завршеном образовању; оригинал или оверену фотокопију доказа да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, односно доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије или
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична дела,
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе (не старије од шест месеци); доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика. Лекарско уверење, којим се потврђује
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, подноси се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом.
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у
ужи избор биће упућени на психолошку процену доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве се достављају у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, лично или поштом на адресу: ОШ „Слободан Бајић Паја”, Школска бр. 8 Пећинци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратити се на тел.
022/2436-166, у секретаријату школе.

Педагошки асистент

на одређено време - до краја школске
2019/2020. године, односно до
31.8.2020. године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 141 став 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон и 10/2019) и
Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС” бр. 11/2010), да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом

за кривично дело из члана 139. став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Услови у погледу образовања: најмање четврти степен стручне спреме, завршен програм обуке за педагошког асистента по програму обуке Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете и уз
попуњен и одштампан пријавни формулар достављају
школи следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о завршеном
програму обуке за педагошког асистента по програму
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
доказ о знању српског језика доставља се само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; доказ да кандидат није осуђиван, правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
краћу биографију. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.

Стручни сарадник - школски педагог
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана до
њеног повратка

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закони и 10/19), као и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018). Члан 139. Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове
за пријем у радни однос, односно да у радни однос у
установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
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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. Чланом 142 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања,
прописано је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи у складу са европским
системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог
члана, стручни сарадник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), прописани су степен и врста образовања за извођење наставе
и других облика образовно-васпитног рада на радном
месту стручни сарадник - школски педагог, и то: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер
или смер школске педагогије, дипломирани школски
педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Кандидат уз пријаву (треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе), да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству РС - оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених; доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест
месеци); потврду о стеченом образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина које је
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са европским системом преноса бодова,
односно доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (за кандидате који поседују
наведени доказ); доказ да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад (диплома
издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило
испит из српског језика са методиком, оригинал или
оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање
пријава није могуће достављање доказа о испуњености
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. У складу са чланом 155. став
1 и 2 у вези са чланом 154. став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи у року од осам дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор, а о датуму и времену, биће обавештени на контакт телефон који су у својим пријавама
навели. Пријава на конкурс обавезно садржи податке
о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
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односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште, ако је кандидат поседује). Пријаве доставити лично или поштом на горе наведену адресу, у затвореним ковертама са назнаком „За конкурсну
комисију”. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака. Ближе информације о јавном конкурсу, могу
се добити на телефон: 022/2436-166.

СУБОТИЦА
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама образовања и васпитања и чл. 2-7 Правилника о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), а то
су: одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице које има завршене ове студије
другог степена, 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, за наставника ове врсте школе
односно средње стручне школе за подручја рада здравство и социјална заштита и за подручја рада личне
услуге; педагога и психолога; дозвола за рад (положен
стручни испит) за наставника, педагога или психолога;
да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; кандидат за директора
установе образовања и васпитања не може да буде
лице које је правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности. Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да предност за избор
директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из
области образовања. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да кандидат за директора установе
образовања и васпитања не може да оствари предност
приликом избора ако је у току избора утврђено да је
против њега покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 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 родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-

де, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави:оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140 Закона;
оверену копију доказа о дозволи за рад наставника или
стручног сарадника; доказ о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима; уверење да лице није осуђивано, у складу
са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона;оригинал или оверена
копија уверења привредног суда да није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије од 30 дана; оригинал или оверена копија
уверења Основног суда да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога -за кривична
дела одређена у чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015 ) не старије од 30
дана; оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених - достављају лица која су променила
презиме или име након издавања дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену копију доказа да зна српски језик; (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој
школи или факултету на српском језику или уверење о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), оверену копију доказа
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања- достављају лица која
су претходно обављала дужност директора; биографију са кратким прегледом радних ангажовања; предлог програма рада директора школе.У складу са чл. 123
став 14 Закона кандидат може да достави и оригинал
или оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду. Директор школе се именује на
период од 4 године. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року
до две године од дана ступања на дужност. Директору
који не положи испит за директора у року од две године
од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Копије доказа које се подносе при конкурисању
за избор директора оверавају се од стране надлежног
органа,у супротном, неће се узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра
се да је достављањем овог доказа, доставио и доказ да
зна српски језик. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: Средња медицинска школа (са
назнаком “Конкурс за избор директора”) 24106 Суботица, Београдски пут 126. Информације о конкурсу могу се
добити путем телефона број: 024/558-336.

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

Наставник немачког језика и
књижевности

фонд часова 56%, на одређено време
5 месеци, место рада Коцељева
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

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

Наука и образовање

Наставник физике

на одређено време 5 месеци, место
рада: Драгиње, Доње Црниљево и
Каменица
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
физичар; радно искуство небитно; возачка дозвола Б
категорије
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу да контактирају послодавца путем телефона,
од 7 до 15 часова, лице за контакт: Ивана Нинковић.

ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“
15000 Шабац, Господар Јевремова 23
тел. 015/304-750
e-mail: info@nasedete.org

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 овог закона
(“Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/18-др.и закони и 10/2019). Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има: образовање из
члана 140 ст. 1 и 2 овог закона за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона
за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања и 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика - језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад у школи. Кандидат подноси: пријаву на конкурс (образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, својеручно потписана), оверену
копију - препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; оверену копију - препис уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу за наставника или стручног
сарадника; оверен препис или оверену фотокопију уверења о извршеној обуци и положеном испиту за директора (пријава без овог доказа сматраће се потпуном,
а изабрани кандидат биће дужан да у законском року
изврши обуку и полаже испит), доказ о радном стажу у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања - потврда издата
након објављивања конкурса; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима-лекарско уверење (не старије од 6 месеци или
оверена копија истог), уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношење
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 139 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе у складу са чл. 139 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); доказ да кандидат није
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
дужности - потврда привредног суда (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци);
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извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); оверену фотокопију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора о раду
кандидата (извештај просветног саветника уколико кандидат исти поседује); оверену фотокопију о резултату
стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања, уколико се на конкурс пријављује лице које је
претходно обављало дужност директора; доказ о знању
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада установе. Оригинали, оверени преписи или фотокопије свих докумената не смеју бити старији од шест
месеци. Сматраће се непотпуном пријава уз коју су приложени преписи и копије исправа који нису оверени код
надлежног органа. Пријаве на конкурс доставити на
адресу Предшколска установа „Наше дете“Шабац, ул.
Господар Јевремова бр. 23, 15000 Шабац, или лично на
писарницу управе установе. Рок за достављање пријава
са доказима је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима се достављају у затвореној коверти са назнаком „Пријава на
конкурс за директора “. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Пријаве и достављена документација се не враћају. Додатне информације
путем телефона: 015/304-751. О резултатима конкурса
кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од дана
пријема решења о именовању директора предшколске
установе од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Педагошки асистент

на одређено време
(од 01.09.2019. до 31.08.2020. године)
УСЛОВИ: Кандидат поред услова прописаних Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл.
гл. РС“ бр. 11/2010) треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. бр. 88/17) - даље закон. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију - потписану; оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању; доказ о завршеној обуци
за педагошког асистента (оверене копије не старије
од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, не старију од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; потврду да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
доказ о познавању српског језика подноси кандидат
који образовање није стекао на српском језику. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења
уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће
Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака а пре доношења одлуке о
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са
одштампаним пријавним формуларом се достављају у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу. Благовременом пријавом сматраће
се она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у
прилогу садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове у конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Ближа обавештења
се могу добити на телефон 017/474-733.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Педагошки асистент

на одређено време за период од
01.09.2019. до 31.08.2020. године
односно за школску 2019/2020. годину
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) да имају одговарајуће образовање, минимум средње образовање и сертификат Министарства
просвете о савладаној уводној обуци за педагошког
асистента, 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кивична дела насиље
у породици, одузиање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискиминаторно понашање, 4) да имају држављанство Републике
Србије, 5) да знају српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова
1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
из тач. 2 пре закључења уговора о раду. Конкурс траје
8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкуса доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„8 МАРТ“
Прешево, Боре Вукомировића 26
тел. 017/660-095

Помоћни послови администрације
УСЛОВИ: поред општих услова и чл. 24 о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом кандидати треба да приложе решење на
основу члана 9 став 4 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
издато од Националне службе за запошљавање. Оглас
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити на адресу предшколске установе. Некомплетна документација неће се
размотрати.

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Партизанска 12
тел. 017/431-992, 400-835

Професор математике
УСЛОВИ: професор математике на неодређено време,
једног извршиоца у складу са Закључком Владе РС,
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 11 251 85/2019 од 3. јуна 2019.
године. Кандидат мора да испуњава усове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018
- даље Закон) и важећим Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС” - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 13/2018)
и то да има високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије,
и то: 1) студије другог степена из области из научне
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, 2) студије другог степена из
области педагошких наука или инетрдисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области педагошких наука,
уз завршене студије првог степена из научне, однос-
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но 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, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању најмање од 3 месеца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела 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
утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139. став 1. тачка 3. Закона, да има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик, на коме се остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат подноси пријаву у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког ратзвоја,
уз који се доставља потребна документација, односно
докази о испуњености услова за избор кандидата и то:
доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена
фотокопија дипломе), доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139
став 1 тачка 1 и тачка 3 Закона и да за њега није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, основног и вишег 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 достваља 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 психичкој,
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) достваља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за одлућивање,
и то извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са
трајном важношћу, фотокопија или оригинал) и краћу
радну биографију. По завршетку конкурса примљена
документација се не враћа кандидату. 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 у
складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговемене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом, на адресу: Гимназија “Бора
Станковић”, ул. Партизанска бр. 12 број поште 17500
Врање, са назнаком “За конкурсну комисију”. информације о конкурсу могу се добити телефоном на број:
017/431-992 или 017/400-835.

ЗАЈЕЧАР
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5
тел. 019/443856

Наставник предметене наставе наставник анатомије и физиологије,
фармакологије и фармакотерапије
на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласникРС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017 одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: у складу сачланом 140 Закона о
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основама система образовања које је стекло 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 и студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; академски назив у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19). Кандидат
треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију,и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој
врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; доказ о испуњавању услове
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања односно да је лице
стекло високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) српски језик; оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђивану складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса
је 8 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа, 19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе,лично или телефоном на
број 019/443-856.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ“
19206 Велики Извор, Изворски пут бб

Наставник биологије

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл.гласник РС” бр.88/17, 27/18 и 10/19):
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) даније осуђиван за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, напуштање
и злостављање малолетног лица или родосквнуће, за

кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс, коју
кандидат може преузети са сајта Министарства просвете, кандидати треба да приложе: доказ о испуњености
услова у погледу стручне спреме на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; уверење о неосуђиваности надлежног органа унутрашњих послова. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног и мобилног телефона.
Пријаве достављати на горенаведену адресу. Рок за
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“
Подгорац, 19233 Подгорац
тел./факс: 030/460-294

Стручни сарадник - психолог

са 50% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
радника
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19): 1) да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018);2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност
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
коме се остварује образовно-васпитни рад.Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из
тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс кандидати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или оверене копије, не старије од
шест месеци): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности - уверење из казнене
евиденције да лице није осуђивано (уверење МУП-а),
уверење из основног и вишег суда да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична
дела за која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
или родоскрвнуће, примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, правог саобраћаја и против човечности и
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других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, а из које
није у складу са законом утврђено дискриминаторско
понашање; уверење, сертификат, потврду или другу
исправу високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика (за кандидате који образовање нису стекли на српском језику). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.У току трајања поступка одлучивања о избору
стручног сарадника - психолога конкурсна комисија,
коју именује директор школе врши ужи избор кандидата који се у року од осам дана, од дана истека
рока за подношење пријава, упућују на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање, о
чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
достављају се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”, лично или поштом на горе наведену адресу.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
на број телефона 030/460-294 и 060/460-29-05.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Професор рачунарства и
информатике

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 30 дана
УСЛОВИ: 1) професор информатике, односно дипломирани информатичар; 2) професор математике,
односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; 3) дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови осим енергетског; 4)
дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; 5) дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за
информационе системе информационе системе и
технологије; 6) дипломирани инжењер организације
за информационе системе, одсеци за информационе
системе и информационе системе и технологије; 7)
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, одсек за управљање квалитетом;
8) дипломирани инжењер информатике, односно
дипломирани инжењер рачунарства; 9) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони,
економска статистика и информатика, економска
статистика и кибернетика, статистика и информатика
или статистика, информатика и квантна економија;
10) дипломирани информатичар; 11) дипломирани
информатичар - пословна информатика; 12) дипломирани информатичар - професор информатике; 13)
дипломирани информатичар - мастер;14) дипломирани професор информатике - мастер; 15) дипломирани информатичар - мастер пословне информатике;
16) дипломирани инжењер организационих наука
- мастер, студијски програм Информациони системи
и технологије; 17) мастер математичар; 18) мастер
информатичар; 19) мастер инжењер електротехнике
и рачунарства; 20) мастер инжењер информационих
технологија;21)мастер инжењер организационих
наука (студијски програм Информациони системи и
технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); 22) мастер професор информатике и
математике;23) мастер инжењер софтвера; 24) мастер инжењер информационих технологија и система; 25) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет).
Лица из става 1. ове тачке која су стекла академско
звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање
и најмање један из области Објектно оријентисано
програмирање) и најмање три предмета из области
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Математика, што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе.Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је
стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области
Програмирање и најмање један из области Објектно
оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика.Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.
ОСТАЛО: уз пријаву потребно је приложити: краћу
биографију; доказ о испуњености услова из члана
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18др закони и 10/19); оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању; доказ о адреси на
којој станује кандидат ( као доказ овог услова кандидат може доставити било који документ издат од
надлежног органа); доказ о знању српског језика
(ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да доставља
додатне доказе за овај услов); уверење о држављанству- оригинал или оверену фотокопију (не стрију од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију (не старији од 6 месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца или које је осуђено 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 изрчену кривичну санкцију, ни лице за које је у
складу са законом утврђено дискриминаторско понашање), прибавља се од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења надлежног основног и вишег
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
подигнута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци). Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду,
дужан је да достави уверење о здравственој способности за рад. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима коју врши Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаву са неопходном документацијом слати на горе наведену адресу.
Напомена: на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја постављен је формулар који се
попуњава приликом пријављивања на конкурс за
пријем у радни однос у установи. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”.

доставити било који документ издат од надлежног
органа); доказ о знању српског језика (ако кандидат
прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе за
овај услов); уверење о држављанству- оригинал или
оверену фотокопију (не стрију од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију (не старији од 6 месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања
(да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца или које је
осуђено 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
изрчену кривичну санкцију, ни лице за које је у складу
са законом утврђено дискриминаторско понашање),
прибавља се од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног основног и вишег суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не
старије од 6 месеци). Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду, дужан је да достави
уверење о здравственој способности за рад. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака.Рок за пријаву
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаву са
неопходном документацијом слати на горе наведену
адресу. Напомена: на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја постављен је формулар
који се попуњава приликом пријављивања на конкурс
за пријем у радни однос у установи. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”.

ЗРЕЊАНИН
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4
тел. 023/867-001, факс: 023/867-600
e-mail: ossknicanin@beotel.net

Оглас објављен 12.06.2019. године у публикацији „Послови”, поништава се у целости.

Педагог школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове
у погледу врсте стручне спреме:дипломирани педагог;
професор педагогије; дипломирани школски психологпедагог; дипломирани педагог - мастер; мастер педагог.
ОСТАЛО: уз пријаву потребно је приложити: краћу
биографију; доказ о испуњености услова из члана 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18- др
закони и 10/19); оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; доказ о адреси на којој станује кандидат (као доказ овог услова кандидат може

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
56

| Број 839-840 | 24.07.2019.

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

Филијала Вршац НСЗ

РАДНО АНГАЖОВАЊЕ ЗА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВЕ КАТЕГОРИЈЕ
Филијала Вршац је и ове године реализовала Програм јавних радова у општинама Бела Црква, Пландиште и граду Вршцу.
Укупно је ангажовано 39 лица у областима oдржавањa и уређењa
животне средине, социјалне заштите и хуманитарног рада.
У Вршцу је ове године пружена подршка за радно ангажовање
особа са инвалидитетом кроз запошљавање на јавним радовима. На
период од четири месеца ангажовано је 14 ОСИ у психијатријског
болници „Др Славољуб Бакаловић“, Герентолошком центру и Удружењу глувих и наглувих. За особе за инвалидитетом радна активност је важан сегмент у процесу социјализације и рехабилитације.
Интересовање за Програм јавних радова све је веће, тако
да су и многе локалне самоуправе у сарадњи са Националном
службом за запошљавање расписале конкурсе који ће у наредном периоду бити реализовани.
Сања Рабијац

Плакета Националној служби
за запошљавање

Тржиште рада тражи шиваче

КРОЗ ОБУКУ БРЖЕ ДО ПОСЛА

САРАДЊОМ ДО ВЕЋЕ
ЗАПОСЛЕНОСТИ
Поводом Дана Општине Звечан, на свечаној академији одржаној 12. јула 2019. године у Звечану, Филијали Косовска Митровица НСЗ додељена је плакета за изузетан допринос у развоју
и унапређењу спровођења програма и мера активне политике
запошљавања на подручју те општине. Иван Тодосијевић, председник Привременог органа Општине Звечан плакету је уручио
Верици Ћеранић, директорки Филијале Косовска Митровица
Националне службе за зашпошљавање.
Филијала Косовска Митровица НСЗ је у претходном периоду са општином Звечан остварила успешну пословну сарадњу
спровођењем програма и мера активне политике запошљавања које Национална служба реализује у складу са Националним акционим планом запошљавања и програмом рада.
Представници општине препознали су улогу Националне
службе за запошљавање на тржишту рада, подржали програме и мере који за циљ имају повећање стопе запошљавања и
препознали своје место и улогу у креирању локалне политике
запошљавања. Сарадња са општином Звечан током претходних година може се посматрати и кроз реализацију програма
и мера дефинисаних Локалним акционим планом запошљавања, па је општина, на основу релевантних података о стању
на тржишту рада, привредном окружењу и демографским карактеристикама, дефинисала приоритете локалне политике
запошљавања.
Кроз различите програме и мере активне политике запошљавања на подручју општине Звечан, током ове и претходних
година, укључено је више стотина лица. Највећи број незапослених укључен је у Програм стручне праксе, али је последњих
година повећано интересовање незапослених за започињање
сопственог посла, чиме се подстиче развој предузетништва
и на тој општини. Кроз Програме подршке за отварање нових
радних места код послодаваца у приватном сектору дата је могућност незапосленима да дођу до посла, а послодавцима да
унапреде своје пословање.
Плакета која је додељена Националној служби за запошљавање показује да је препозната и подржана улога коју та
институција има на тржишту рада у спровођењу програма и
мера активне политике запошљавања, као и потреба сарадње
са социјалним партнерима у циљу повећања запошљавања.
Наташа Миленковић

Бесплатна публикација о запошљавању

У просторијама Уговорне окружне Привредне коморе Пирот уручени су сертификати о завршеној тромесечној обуци
за шиваче. Обуку је успешно завршило осамнаест полазника.
Носиоци активности у организацији и реализацији обука су
Филијала Пирот НСЗ, Град Пирот, Уговорна окружна привредна комора, Техничка школа и Компанија „E-Miroliо“.
Град Пирот је из буџета, у складу са Локалним акционим
планом запошљавања за 2019. годину издвојио потребна средстава за финансирање обуке за тржиште рада. Техничка школа је
спровела теоријски део обуке, а компанија Е.Mirolio је омогућила
спровођење практичног дела, уз коришћење техничких капацитета, машина и постројења. Филијала Пирот Националне службе
за запошљавање је, на основу потписаног Споразума о сарадњи
са Градом, извршила предселекцију и упућивање заинтересованих незапослених за обуку.
Током обуке, полазници су имали право на надокнаду
трошкова превоза и топлог оброка, као и осигурање за случај
повреде на раду и професионалне болести.
„Предност обука за тржиште рада је у томе што кратко трају,
не коштају превише, а изузетно су ефикасне и задовољавају повећану потражњу на тржишту рада за шивачима. Значајна је
финансијска подршка Града, као и ангажовање Техничке школе
и Компаније Е.Mirolio на обезбеђивању кадровских, просторних и техничких капацитета. Није занемарљива ни логистичка
подршка Уговорне окружне Привредне коморе Пирот“, истакао
је в.д. директор Филијале Пирот НСЗ Драган Јенаћковић.
Градоначелник Пирота Владан Васић сматра да је оваква
пракса заједничког ангажовања на организовању обука, као
и сама обука, доказ да се води рачуна о потребама привреде.
„Циљ је да се организују обуке за занимања за којима постоји
потражња на тржишту рада“, наводи Васић.
Драган Костић, председник Уговорне окружне привредне коморе Пирот, истакао је да је у плану реализација новог циклуса
обука за шиваче, с обзиром на развојне планове текстилне индустрије на подручју Пирота и очекивани пораст потражње за
текстилним радницима.
Сузана Ђорђевић

01.08.201 24.07.2019. | Број 839-840 |

57

French Tech заједница у Србији окупила 12 компанија

У

ФРАНЦУЗИ УЛАЖУ
У СРПСКЕ СТАРТАПОВЕ

Србији је у априлу 2019. године покренута иницијатива
French Tech Београд, која тренутно окупља 12 стартап
компанија, а чији је циљ даљи раст и јачање у дигиталном екосистему Србије. Амбасадор Француске у Србији
Фредерик Мондолони, истичући значај ове иницијативе и за
Француску и за Србију, изјавио је да је за нашу земљу развој
економије и дигиталне технологије изузетно важан.
„Зато је Француска 2014. године покренула иницијативу
French Tech, која окупља велики број стартапова, компанија из
области дигиталних технологија и ради на њиховом повезивању. Данас постоји 38 French Tech заједница у Француској и 48
у целом свету. Те заједнице данас постоје и у најразвијенијим
градовима света - Шангају, Сао Паолу, Лос Анђелесу, Берлину...
„Ове године French Tech заједница основана је и у Србији, што
нам је јако драго, јер је Србија земља огромних могућности
када је реч о развоју иновативних и дигиталних технологија“,
рекао је амбасадор Мондолони на представљању French Tech
заједнице у Амбасади Француске у Србији. Он је указао и на

ДВА-ТРИ ЧОВЕКА И ИДЕЈА
Стартап је фирма у свом најранијем, нултом периоду развоја
и најчешће још није ни званично регистрована. Има мали тим, у
коме сваки појединац преузима више улога. Тај тим има и идеју у
коју верује - да ће развити производ, услугу или платформу која
неке реалне проблеме решава на нов, бољи и ефикаснији начин.
Готово све велике ИТ компаније у 200 највреднијих на свету почеле су као стартап - два-три човека и идеја. Међутим, то не значи
да ће сваки тим који се окупи око неке идеје постати права компанија. Неки то вероватно неће никад, други ће можда одбацити
и 20 идеја док не дођу до оне која је вредна разраде, а трећи могу
да имају потенцијал да за кратко време много порасту. Што се
самог процеса тиче, највише је оних који створе прототип свог
будућег производа и траже инвеститоре, а има и оних који крећу
у потрагу за пословним партнерима и само на основу идеје.
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велики значај Француско-српске привредне коморе за покретање ове инцијативе у Србији.
Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић је на истој конференцији подсетио да Србија и Француска
обележавају 180 година дипломатских односа. „Са Француском
имамо одличну привредну сарадњу, а сада отварамо и један
потпуно нови пут у развоју сарадње у области дигитализације
и иновативних технологија. Србија је потпуно окренута дигитализацији и иновацијама, па смо у 2018. години први пут имали
извоз ИТ услуга, производа и сервиса у износу од 1,15 милијарди евра. Подаци за први квартал 2019. показују да смо имали
близу 40 одсто раст извоза ИТ услуга и сервиса у овој години,
што значи да ћемо крајем следеће године доћи до цифре од 2
милијарде евра извоза. Зато је ИТ индустрија најјача снага Србије и управо у њој лежи највећи потенцијал, али и највећа могућност за сарадњу са Француском“, истакао је Поповић.
Министар је навео да је у последње две године буџет Владе
Србије за ове намене увећан 10 пута и изразио наду да ће се тај
темпо и наставити. Поповић је позвао и све чланице French Tech
иницијативе у Србији да се пријаве за све конкурсе који постоје
преко Фонда за иновациону делатност, али и за пројекте које
води Министарство за иновације и технолошки развој Србије.
„Могућности за финансирање и добијање средстава је заиста
много, тако да постоје и велике шансе за покретање и развој
стартап компанија у Србији“, рекао је Ненад Поповић.
Председник French Tech иницијативе у Србији Никола
Рабреновић рекао је да у Србији тренутно има 12 компанија
у оквиру ове заједнице. „Међутим, наш циљ је да се ширимо
и привучемо што већи број како српских, тако и француских
компанија. Желимо да се упознамо с актерима дигиталне
привреде у Србији, те да организујемо њихово повезивање са
француским компанијама и инвеститорима. Зато ће једна од
наших првих мисија бити да позовемо француске инвеститоре да дођу и улажу у стартапове у Србији. Циљ French Tech
иницијативе јесте поспешивање и развој нових технологија у
Србији и Француској“, истакао је Рабреновић.
Извор: ekapija.com
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Пољопривредници се окрећу новим културама

ГАЈЕЊЕ РЕНА ДОНОСИ ДОБРУ ЗАРАДУ

У

протеклом периоду, у Колубарском
округу пољопривредници се све више
интересују за узгој рена. Пољопривредни произвођачи желе да уз мала
улагања и на мањим површинама имају додатне изворе прихода на свом газдинству.
Такође, има и оних који услед недостатка
радне снаге (сопствене или ангажоване)
желе да промене структуру повртарске
производње којом су се до сад бавили. Зато
и јесте актуелно интересовање за повећање
површина под овим поврћем. Разлози за ово
су бројни, кажу у Пољопривредној саветодавној и стручној служби Ваљево.
Основни разлог за интензивирање
производње јесте добра прилагодљивост
датим агроеколошким условима Колубарског региона. Ова биљка може да се узгаја
успешно, без већих ризика. То пре свега
подразумева утицај неповољних временских услова, попут суше, мраза или неких
других непогода, на раст и развој усева.

Основни разлог за
интензивирање
производње рена
у Колубарском региону је
добра прилагодљивост
датим агроеколошким
условима

САВЕТИ И ПРЕПОРУКЕ
Рен се вади касно у јесен, када биљка
уђе у фазу мировања, а лишће почиње
да жути. Може се вадити машински, са
машинама за репу, кромпир или шаргарепу. Вадилице је потребно подесити
што дубље, да би се на површину извадила читава биљка. Корен рена може
се вадити и ручно, ашовом. Извађени
корени прво се очисте од земље. Након
тога одреже се лишће, секундарни изданци за репродукцију или прераду, као
и ситни коренчићи и пупољци. Са једног
хектара добије се 5.000 кг корена рена.

Бесплатна публикација о запошљавању

Рен може да презими у фази мировања и на веома ниским температурама,
чак и до -45 степени. Највећи раст му је на
умереним температурама, односно, при
17-20 степени. Све преко ове температуре
успорава раст, смањује квалитет ризома,
а самим тим и приносе. Ова повртарска
врста воли влагу. За оптималан развој потребна је умерена влажност земљишта и
висока влажност ваздуха. Не подноси лежећу воду. Отпоран је на сушу јер развија
снажан корен и увек може да пронађе довољно влаге у тлу. Међутим, уколико суша
потраје дуже време, корен одрвени и ситнији је.
Рен нема великих захтева према агротехници, мерама заштите од болести, штеточина и корова, као ни велике захтеве према
мерама неге усева. Воли дубока, плодна и
растресита земљишта. Пре садње, неопходно
је прво земљиште очистити од широколисних корова. Садња је у јесен или на пролеће,
крајем марта, па све до средине априла. Размножавање најчешће иде резницама. Број
резница по једном хектару зависи од стања
земљишта, односно од његове плодности и
влажности. Креће се у распону од 30.000 до
40.000.

Резан или рибан, рен има љут мирис и јак
укус. Богат је витамином Ц, у свежем корену
има га више од 100 мг, а у младим листовима чак 300 - 400 мг и око 14 мг каротина
(провитамина А). Рен је лековит, он подстиче
имунитет, смањује крвни притисак, побољшава варење и делује антинбактеријски.

Садња иде на међуредно растојање
од 50 до 70 центиметара и може да се
обавља на три начина. Први начин је
садња укосо, на 30 центиметара размака.
Резнице се укопавају у канале који су на
међусобном растојању од 50 центиметара. Други начин је да резнице буду у водоравном положају приликом садње, уз
савијен горњи крај. Трећи начин је садња
на банкове, са размаком 50-80 центиметара. При том, праве се косе рупе и у њих
се стваљају резнице.
Када је реч о нези, препоручује се да
се уради плитка међуредна обрада. На
овај начин одржава се повољан водно-ваздушни режим земљишта и уништавају се
корови. Са култивацијом може да се почне
чим се укажу редови, али потребно је водити рачуна да се не оштете младе биљке.
У просеку, довољно је урадити два до три
култивирања или све док розете лишћа не
затворе редове. Прихрањивање се обавља
азотним ђубривима, у два наврата. Уколико наступи период суше праћен високим
температурама, пожељно је урадити и два
до три наводњавања.
У Србији не постоје хербициди који
су регистровани за широколисне корове у засадима рена, па је пожељно
изабрати мање закоровљене парцеле.
Најбољи избор су стрништа на којима
је обављено чишћење од корова.
Извор: ekapija.com
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Жене у финансијском сектору

К

САМО ПЕТИНА НА ДИРЕКТОРСКИМ
ФУНКЦИЈАМА

оји су кључни разлози који спречавају жене да више
напредују? Резултати истраживања агенције за консалтинг McKinsey&Company о перспективама за унапређење жена у сектору финансија у Северној Америци,
показали су да се само петина припадница лепшег пола налази на директорским функцијама. Мушкарци и жене су обично
равноправно заступљени на почетним позицијама, али што
више напредују у каријери, то се удео жена све више смањује,
тако да су на директорским функцијама заступљене са 19 одсто, што је нешто ниже од 22 одсто, колико износи просек за
жене у САД у свим областима.

Недостак амбиције и подршке
Анализа разлога који доводе до смањења удела жена на
вишим функцијама указује на неколико препрека које спречавају жене у финансијском сектору да успеју и напредују, а
можда је најважније то што жене на самом почетку каријере
углавном немају амбиција да доспеју на највише позиције
(само 26 одсто). Код мушкараца тај проценат износи 40, а код
жена током каријере у свим секторима 31 одсто. Мањина која
то жели, обично нема подршку, која им је неопходна да би доспеле до врха.
Истраживање под називом “Жене на радном месту” показало је да ће жене које добијају савете од менаџера и виших
руководилаца у вези с напредовањем у каријери, пре бити унапређене. „Успони и падови у каријери су неминовни, а падови
се често преувеличавају. Жене и припадници мањина често
одустају у фази пада, делимично због недостатка инфрастуктуре која ће их подржати и подстаћи да наставе, јер ће бити
боље“, објашњава Карен Пиц, пензионисана председница компаније „БНY Мелтон“.
Жене на почетку каријере имају слабије изгледе од мушкараца да добију менаџере који ће преузети улогу њихових заступника и помоћи им да препознају шансе (42 одсто жена и 49
одсто мушкараца). Осим тога, ређе добијају савете од високих
руководилаца о напредовању и сналажењу у организационој
политици него мушкарци (40 одсто жена, а 49 одсто мушкараца).
Разговори аутора студије са финансијским руководиоцима
наводе на закључак да одређени фактори могу погодовати успеху и напредовању жена, као што су формирање чврсте мреже спонзора, преузимање ризика што пре и што чешће, али и
то да буду свесне своје вредности и да је покажу другима.

На руководећим позицијама и у приватном бизнису у Србији
налази се 30 одсто жена, тачније њих 152.463, а убедљиво највише жена руководилаца запослено је у Београду, показали су
недавно резултати једног истраживања.

Усклађивања с приватним животом
Када се осврну у прошлост, чак и жене које су се попеле на
врх лествице, закључују да их је то што су жене спречавало да
напредују и да је то допринело да пропуштају прилике. Тако
мисли више од половине испитаница, док само десет одсто
мушкараца сматра да је пропустило шансе због пола. Такође,
жене на виским положајима ређе долазе директно у интеракцију с највишим руководиоцима у компанији (41 одсто жена
најмање једном месечно у односу на 49 одсто мушкараца).
Неке жене на руководећим позицијама у сектору финансија
сматрају да каријера није структурисана да погодује усклађивању приватног живота и посла. Неке жене се окрећу сродним
индустријама попут саветодавне делатности и књиговодства,
јер им омогућавају да роде децу и врате се на посао, а да немају
осећај да су запоставиле каријеру.
Жене такође ограничава претпоставка колега о њиховим
прироитетима када су у питању посао и приватни живот. „У
предрасуде које успоравају напредовање жена спада и претпоставка да не желе одређене ствари. Имала сам двоје деце и
била сам удата, па су људи сматрали да ћу због породичних
обавеза одбити посао у Лондону. Ипак, није било тако и због
тога реците гласно шта желите“, поручује женама Карен Пиц.
Аутори студије су на крају идентификовали низ решења
која би довела до тога да жене у већем броју буду на директорским функцијама у финансијском сектору. То су: промена имиџа
финансијског сектора како би био привлачнији женама, унапређење квалитета програма за спонозорисање и менторство
који треба да буду прилагођени женама и уклоне препреке које
спречавају њихово напредовање, напуштање предрасуда приликом оцењивања и унапређивања, флексибилни услови који
би омогућили женама да ускладе посао и породицу и други.
Извор: McKinsey&Company/блиц.рс
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Предузетничка прича

РЕЦИКЛАЖОМ ДО ЗАРАДЕ

П

ре десетак година оснивачи фирме Re3 Product из Пландишта одлучили су да се баве рециклажом,
а данас могу да буду поносни на
свој успех у пословању. Приликом запошљавања нових радника користе средства које за те намене издваја НСЗ.
За нешто више од 10 година постојања компанија Re3 Product из Пландишта успешно се позиционирала на
домаћем, али и иностраном тржишту.
Директор фирме Александар Соларевић
и његов пословни партнер Тихомир Божић својевремено су храбро кренули у
посао са рециклирањем, препознавши у
тој области одличну шансу за бављење
сопственим бизнисом.
„Прва размишљања о започињању приватног бизниса датирају од 2007. године. У
то време ја сам имао стечена искуства на
радним и руководећим местима у Хемофарму у којем сам био запослен од 2001. године.
Колега Божић је имао приватну фирму за
израду алуминијске столарије те смо сматрали да је један такав спој прави за покретање у то време сасвим новог, али перспективног посла“, каже Соларевић.
Заједнички почетни став Соларевића
и Божића био је да рециклажа представља посао који ће се у блиској будућности
развијати јер је у том периоду била на
знатно нижем нивоу него што је данас,
нарочито имајући у виду законску регулативу која се у међувремену приближила стандардима земаља ЕУ.
„Видели смо шансу у рециклажи и
конципирали смо смернице рада Re3
Product-а, годинама смо их се држали и
до данас их још додатно унапређивали“,
напомиње Соларевић. Он додаје да су
приликом почетка рада користили властита средства у комбинацији са кредитима пословних банака. „Упоредо с тим,
приликом запошљавања нових радника
користили смо подстицајна средства,
што и данас радимо. У последње три године користимо и државне субвенционисане кредите за куповину нове опреме“,
наглашава саговорник „Послова“.
Соларевић посебно истиче да редовно
врше пријем нових запослених и проширују бизнис по унапред утврђеним плановима. „Пре 12 месеци смо запошљавали
24 радника, а данас 35. У последњих осам
година користили смо средства за запошљавање која за те намене опредељује
Национална служба за запошљавање“.
До данашњег нивоа пословања и успешних резултата, наравно, није било лако
стићи. „Развој је био тежак и у исти смо
уложили пуно личне енергије и ентузијазма, али смо у исто време били ношени визијом и жељом да успемо. Тога нам никад
није недостајало. Данас поседујемо три
производне јединице и то две у Пландишту
Бесплатна публикација о запошљавању

БОЉА ПОСЛОВНА КЛИМА
О плановима за будућност директор
Re3 Product-а је за „Послове“ рекао: „Пробаћемо да наставимо тренд који смо
имали у претходном периоду, а то је да
повећамо количину рециклираног материјала и самим тим и број запослених.
Сматрам да се пословна клима побољшава и да ће у наредном периоду неминовно бити боља“.

и једну у Вршцу са укупним производним
простором од 2.700 метара квадратних и,
као што рекох, запошљавамо 35 радника“,
каже директор компаније из Пландишта.
На годишњем нивоу Re3 Product рециклира око 1.200 тона разних врста
пластике и око 1.000 тона картона, уз
одређену мању количину дрвених палета и метала. „Наш производ је млевена
или регранулисана пластика која је сировина нашим купцима. Папир, дрво и
метал прикупљамо и продајемо другим
фирмама које се баве даљом рециклажом. Рециклирану пластику извозимо у
Босну и Херцеговину, Хрватску, Словачку,
Мађарску и Италију“, наводи Соларевић.

Изазова у послу било је и раније и има
их и даље поготово зато што је у питању
дневно динамичан посао. „Потребно је с
једне стране обезбедити константан доток
отпада и изборити се да радите дугорочно са реномираним генераторима отпада
што су у нашем случају Fresenius Medical
Care, Штарк, Унисол - део Полимарк групе, Тули штампарија, Pacor и друге компаније, а с друге стране прерађен отпад
- сировину треба редовно продавати исто
тако реномираним купцима. У таквој једној динамици нисмо имали ни времена
да се осврћемо на било шта друго, нити
смо дозволили да нам било шта засмета
у нашим плановима развоја и напредовања“, каже Соларевић.
После свих искустава у сопственом
бизнису саговорник „Послова“ има и поруку за младе који би желели да покрену
свој посао . Каже да не би било сувишно да,
ако могу, најпре стекну одређено исксутво
у некој компанији, а потом на основу тога
и својих жеља покрену властити бизнис.
„Треба да имају визију, да буду храбри и
да имају веру у себе. Јако је важно да буду
и истрајни у томе шта раде и за шта су се
определили. Никако не смеју да одустану
већ код прве препреке“, закључује СолареСлавица Даниловић
вић.
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Економско оснаживање жена

СВАКИ ТРЕЋИ ПРЕДУЗЕТНИК У СРБИЈИ ЈЕ ЖЕНА

З

авршна конференција пројекта „Равноправно у ланцу вредности“, који има за циљ укључивање малих и
средњих компанија у ланац вредности великих корпорација, одржана је у Београду. На конференцији је закључено да је тај пројекат допринео економском оснаживању жена.
Саветница потпредседнице Владе за родну равноправност Љиљана Лончар каже да жене предузетнице чине нешто
више од 30 одсто свих предузетника у Србији, те да је циљ да
се тај број повећа на 40 одсто.
„То је начин да имамо одрживи развој једног друштва. Пред
нама је још ситних корака које би требало да предузмемо како
бисмо постигли тај циљ да се што већи број малих и средњих
женских предузећа укључи у ланац добављача“, рекла је Љиљана Лончар. Она је навела да су у оквиру пројекта организоване бројне радионице, које су допринеле да се малим и средњим предузећима
олакша приступ тржишту рада, да неке компаније допринесу родно-сензитивној стратегији.
„Овде није реч о социјалној категорији, већ о економском развоју који ће допринети да се жене које чине више од половине
радно способног становништва укључи у ланац вредности на један квалитетан начин. Радимо на повезивању великих и малих и
ширимо политику једнакости“, подвукла је Љиљана Лончар.
Потпредседница Удружења пословних жена Србије Оливера Поповић каже да се то удружење бави темом укључивања жена
у ланац добављача од 2016. године, али да су тек овим пројектом који је започет 2018. направљени значајни помаци.
„Урадили смо много на презентацији потенцијала женских предузећа кроз каталог производа и услуга наших чланица који
је доступан и онлајн, а о томе смо информисали и све потенцијалне кориснике преко њихових послових удружења као што су
AmCham, Савет страних инвестиора, али смо укључили и Форум за одговорно пословање и Српско-француску комору, Немачко-српску привредну комору и Удржење италијанских привредника“, навела је Оливера Поповић.
Члан Управног одбора Савета страних инвеститора Горан Пекез каже да је та асоцијација једна од водећих која окупља компаније
које одржавају ланце снабдевања у Србији, а у свом саставу окупља око 120 чланица које индиректно запошљавају око 10.000 људи.
„Жене чине половину радно способног становништва и ми као одговорни стратешки послодавци морамо да водимо рачуна о
томе“, нагласио је Пекез.
Пројекат „Равноправно у ланцу вредности“ реализовало је Удружење пословних жена Србије, уз подршку Координационог тела
за родну равноправност и амбасаду Холандије и партнерство Америчке привредне коморе у Србији и Савета страних инвеститора.
У оквиру конференције одржана је и изложба производа и услуга чланица УПЖ Србије током које је организовано умрежавање фирми чланица Удружења, као потенцијалних добављача са великим компанијама - потенцијалним купцима.

Лакше до посла кроз дуално образовање

Извор: Танјуг

САРАДЊА ОБРАЗОВАЊА И ПРИВРЕДЕ
Тринаест ученика Пољопривредне школе Београд добило
је посао одмах након завршеног школовања по дуалном моделу
образовања, у ИДЕА продавницама, Рода маркетима и Меркатор хипермаркетима.
Праксу да ученици одмах по уручивању диплома закључују и уговоре о раду већ трећу годину заредом заједнички
спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Привредна комора Србије, Пољопривредна школа Београд и
компанија Меркатор-С.
Сарадња образовања и привреде кључна је за смањење незапослености у Србији, сагласили су се учесници конференције
која је организована овим поводом.
Габријела Грујић, помоћница министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање, рекла је да је потписивање
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уговора 13 матураната, смера пекар и месар са компанијом
Меркатор-С доказ квалитета знања у тој школи и да је, поред
тога што су одмах након школовања добили посао, важно и то
што је тај посао управо у Србији.
Ана Стојановић, руководилац Службе за дуално образовање
и образовне политике Привредне коморе Србије објаснила је да је
Меркатор-С међу првим компанијама у Београду која се укључила у модел дуалног образовања. Директор Пољопривредне школе
Београд Драган Филиповић објаснио је да национални модел дуалног образовања, поред теоријске наставе, подразумева одговарајућу практичну наставу кроз рад код послодавца.
„Компанија Меркатор-С и Пољопривредна школа имају
добру сарадњу већ дуги низ година, и заједно радимо на образовању и васпитању омладине“, рекао је Филиповић.
Данијела Васиљ, из компаније Меркатор-С, истакла је да ова компанија као један од највећих послодаваца у Србији, са више од 8.000
запослених, посебну пажњу посвећује људима, због чега већ трећу годину заредом активно учествује у моделу дуалног образовања.
„Остварили смо сарадњу са 20 средњих стручних школа, а
праксу је код нас обавило више од 250 ученика који желе да се
стручно усавршавају“, изјавила је Данијела нагласивши да је
компанији овај модел образовања интересантан због тога што,
осим практичне наставе, ученицима обезбеђује и накнаде, а
онда их одмах након стицања дипломе и запошљава.
Сарадњу са стручним школама компанија Меркатор-С спроводи већ годинама у 19 градова широм Србије. Ове године више
од 250 ученика је укључено у практично образовање у ИДЕА,
Извор: ПКС
Рода и Меркатор продавницама.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Развој органске производње

ОТВОРЕНА НАЈВЕЋА ПЛАНТАЖА
ОРГАНСКИХ ЈАБУКА У СРБИЈИ
У Владичином Хану је отворена највећа плантажа органске јабуке у Србији на 45 хектара земљишта. Марко Чадеж,
председник Привредне коморе Србије рекао је да ПКС пружа
подршку компанијама у новим пословним подухватима и оценио да овом инвестицијом компанија „Нектар“ на најбољи начин доприноси развоју и промоцији органске производње, као
и економском расту читавог региона.
Директор компаније „Нектар“ Михаило Јанковић објаснио
је да је 45 хектара органске јабуке само прва фаза, а да ће после
проширења, под тим засадима бити 114 хектара, што је укупно улагање веће од пола милиона евра. „Нова плантажа, у коју
је ‚Нектар‘ уложио више од 200 хиљада евра, допринеће запошљавању још 100 радника у сезони бербе, а тај ће број расти у
складу са развојем плантаже“, рекао је директор ове компаније
и додао „Задовољни смо присуством у овом региону и инвестицијама, јер смо у Владичин Хан до сада инвестирали преко
15 милиона евра и наставићемо у том смеру“. Јанковић је нагласио да ће се трудити да већи део органских јабука са ових
плантажа заврши у готовим производима.
“Привредна комора Србије, у сарадњи са надлежним државним институцијама, ради на решавању кључних питања
за развој домаће органске производње и тржишта органских
производа, као што су хармонизација прописа са међународ-

ним стандардима, регистрација препарата за најсавременију
заштиту биља и семена и усклађивање подстицајних мера са
реалним потребама произвођача”, изјавио је Марко Чадеж.
Он је позвао пољопривреднике из читаве Србије да се интензивније баве органском производњом јер је она будућност
пољопривреде и додао да Србија има посебну могућност извоза органских прехрамбених производа на немачко тржиште.
Председник ПКС је истакао да је за цео крај плантажа веома значајна, јер су потенцијали југа Србије одлични за инвестиције, али и да се од седам одсто заштићеног земљишта у
Србији, које може да буде сертификовано као органско, користи
свега 0,4 одсто.
Државни секретар у Министарству пољопривреде Велимир Станојевић истакао је да је важно ново запошљавање, али
и бављење органском производњом кроз кооперантски однос.
Он је најавио измену Закона о органској производњи која ће
произвођачима омогућити лакши излазак на тржиште Европске уније, као и нове веће подстицаје за органску производњу.
Помоћник председника општине Владичин Хан Бранислав
Тошић подсетио је да та средина има традицију кооперантске
производње воћа још од 60-тих година прошлог века и додао
да су досадашња улагања компаније „Нектар“ изузетно важна
за ту општину.
Извор: ПКС

Светски кувари наградили српске производе

У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ
Пет српских компанија примило је престижну награду за
првокласан укус својих производа - Superior Taste Award. Стотине
произвођача хране и пића из читавог света, кувари, сомелијери, представници малопродајних ланаца и медија, присуствовали су свечаној церемонији доделе награда у Бриселу. Учешће у
овом такмичењу подржао је УСАИД-ов пројекат за конкурентну
привреду.
Представници пет српских компанија имали су и прилику да науче више о промотивним и пословним могућностима
које ова награда доноси. Награђени су: Агранела за суве шљиве, Real Red Raspberry за намаз од малина, Ecovital за хладно
цеђено уље од семена бундеве, Happy Honey за сирови мед са
лиофилизованом шљивом и Стрела за цепкани ајвар.
„Ово је велики успех за српске произвођаче. Награда за
првокласан укус издваја ове производе, које су 100 водећих
светских и Мишелинових кувара пробали и наградили. На тај
начин потрошач купује са поверењем ове производе и зна да
добија врхунски квалитет за потрошен новац“, изјавио је Алан
Коксон, члан жирија и домаћин овогодишње церемоније Међународног института за укус.

Предности сарадње Србије и Белгије
Истог дана, поводом доделе награда српским премијум
производима, одржан је пријем у Амбасади Републике Србије
у Бриселу, у сарадњи са Мисијом Србије при Европској унији.
Догађају су присуствовали представници дипломатског кора,
белгијске компаније и увозници прехрамбених производа.
Амбасадор Републике Србије у Краљевини Белгији, Марина Јовићевић истакла је да ће ова награда домаћим произвођачима
отворити врата за будућу пословну сарадњу између Србије и
Белгије, али и других ЕУ земаља.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Надам се да ће се овај тренд наставити и у наредним годинама, заједно са нашим напретком на европском путу и напорима да се прилагодимо европским стандардима и сертификатима“, додала је амбасадорка.

Српски производи на светском тржишту

Јасмина Дебељак Маљковић, заменик директора УСАИД
пројекта за конкурентну привреду указала је на значај промоције српских висококвалитетних прехрамбених производа на
страним тржиштима, превасходно на тржишту ЕУ.
„Овај догађај је управо и начин како можемо да промовишемо српску висококвалитетну прехрамбену индустрију. Данас
смо се придружили најбољим производима из света и показали
да осим квалитетне сировинске базе воћа и поврћа, домаће компаније имају потенцијала и капацитете да направе производе
високе вредности“, објашњава Маљковић.
Извор: Агроклуб
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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

