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ПРОГРАМИ ЗА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВЕ
Тему броја посветили смо професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Приметно је да код запошљавања ових особа
још увек има проблема, али и да се свест у друштву мења и да се особе
са инвалидитетом све више посматрају из угла онога што могу да ураде и
допринесу својом интеграцијом. У том смислу врло су значајне и обуке НСЗ
након којих особе са инвалидитетом долазе до посла. Једна од њих завршена је ових дана у београдској општини Чукарица, где се на захтев послодавца, фирме „Blimed office“, пет незапослених жена оспособило за вођење
пословних књига.
У „Пословима“ читајте о значају програма јавних радова, у који су
укључена теже запошљива лица која на тај начин добијају четворомесечни
радни ангажман и могућност да зараде. У Средњобанатском округу у току
је реализација 16 јавних радова по јавном позиву Националне службе за запошљавање, на којима су ангажована 64 лица са евиденције незапослених,
како особе са инвалидитетом, тако и остали незапослени. У периоду од јуна
до септембра, 30 незапослених обавља активности на 6 одобрених јавних
радова за остале незапослене, а реализују се по 3 јавна рада у општинама
Нова Црња и Сечањ. На реализацији осталих 10 јавних радова ангажоване
су 34 особе са инвалидитетом.
Да је одабир доброг тима прави рецепт за успех, показује искуство
Дарка Радојевића, младог предузетника из Крагујевца. Као дугогодишњи
спортиста искористио је своје знање и покренуо приватни посао производње
дресова и спортске опреме. Како каже, захваљујући мерама НСЗ намењеним послодавцима, пре свега субвенцији за запошљавање незапослених из
категорије теже запошљивих, успео је да пронађе 7 нових радника, којима је
веома задовољан. „Сигурно ћу се опет обратити Националној служби за запошљавање када будем запошљавао нове раднике, до којих је данас тешко
доћи, нарочито када је текстилна индустрија у питању“, каже Дарко.
У Београду се, након успешно одржаног првог фестивала висококвалитетне хране прошле године, поново организује „Belgrade food show” и то
10. и 11. октобра у “Белекспоцентру”. Сајам се организује са циљем представљања и промоције српске, али и регионалне индустрије хране, уз скретање
пажње на Србију као једног од лидера у тој индустрији у региону, а ове године представиће се око 100 излагача.
Предузетничка прича посвећена је Далибору Тошићу из Пирота, који је
од производње пеглане кобасице, углавном за породичне потребе, створио
бренд „боемска потковица“ са којим непрестано осваја нове купце, али и
даље улаже у производњу и не задовољава се постигнутим. Тошић је, између осталог, први почео да овај производ пласира у ексклузивном паковању, налик књизи, које је за кратко време изазвало огромно интересовање
јавности.

Редакција

Филијала Косовска Митровица
Јавни радови - шанса за теже
запошљива лица

78

У Нишу додељени уговори корисницима
програма самозапошљавања
Подстрек новим предузетницима

79

Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Ђурђица Сучевић, Немања Новаковић, Јадранко Матић, Катарина Јовичин,
Јелена Бајевић, Тамара Сарић, Славица Даниловић, novine@nsz.gov.rs
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, тел. 011/2929-302
Лектор: Бранка Тарбук, Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић
Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.
Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

Сарадња НСЗ са послодавцима

ДОБАР ТИМ ЈЕ РЕЦЕПТ ЗА УСПЕХ

Д

арко Радојевић из Крагујевца је млад
преузетник, како по годинама тако
и по искуству у вођењу сопственог
посла. Идеју да уплови у предузетничке воде нашао је у фудбалу, јер се дуги
низ година успешно бавио тим спортом.
У септембру 2016. године регистровао је
предузеће „Seven sportwear“ doo за производњу дресова и остале спортске опреме.
Ту је видео шансу да на прави начин искористи своје знање о фудбалу и покаже креативност кроз осмишљавање модерних и
атрактивних дресова.
Дарко је успоставио сарадњу са многим спортским клубовима, пре свега са
школама фудбала из Крагујевца и других градова Србије. Последњих неколико
месеци успео је да оствари контакт и са
спортским клубовима у Црној Гори, Немачкој и Канади.
У зависности од узраста деце, врсте
спорта којим се баве и такмичења на која
иду, пажљиво је осмишљавао дресове и
другу спортску опрему. За кратко време
постао је препознатљив по моделима које
је радио, а стално је улагао у набавку репроматеријала и нове савремене опреме.
Први пут се јавио Националној служби за запошљавање прошле године, када
је већ имао четворо запослених у фирми,
а имао је у плану проширење производње и пријем нових радника.
„Првенствено су ме привукле финансијске мере које спроводи Национална
служба за запошљавање, јер је мени као
почетнику свака врста помоћи била веома значајна. За одабрана лица, која сам
желео да запослим, највише ми је одговарала субвенција која се даје послодавцима за запошљавање незапослених из
категорије теже запошљивих“, каже Дарко за „Послове“.
Током 2018. године послодавац је неколико пута користио ову меру и на тај
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начин у радни однос на неодређено време
примио 7 нових лица. Програми су финансирани и од стране Националне службе за
запошљавање кроз ИПА пројекат и кроз
Локални акциони план запошљавања. Сви
радници који су добили посао и даље су
у радном односу, а послодавац истиче да
је врло задовољан њиховим радом и односом према послу.
„Сарадња са Националном службом
за запошљавање настављена је и ове године, а поред актуелних мера и програма
била ми је интересантна и могућност да
уз посредство Националне службе изаберем кадрове. Данас је врло тешко доћи
до квалитетних радника, нарочито када
је реч о текстилној индустрији. За посао
у мојој фирми потребно је да радник поседује основна знања кројења и шивења.
Такође, веома тешко проналазим гра-

Током прошле године Дарко Радојевић
је уз помоћ Националне службе за запошљавање запослио 7 нових радника на
неодређено време. Програми су финансирани и од стране НСЗ кроз ИПА пројекат и Локални акциони план запошљавања. Сви радници који су добили посао
и даље су у радном односу, а послодавац је врло задовољан њиховим радом и
односом према послу.

фичке дизајнере који су компанији преко
потребни“, објашњава наш саговорник.
„Seven sportwear“ doo је и ове године
користио субвенције НСЗ за послодавце
и то преко ИПА пројекта, за запошљавање три нова радника. Када су отпочели сарадњу са Националном службом за
запошљавање имали су четворо запослених, а данас тим броји 6 радника.
„Пословање је сада стабилно и јавља
се потреба да у наредном периоду запослим још радника. Сигурно ћу се обратити
Националној служби када будем бирао
кандидате, а уз препоруку ћу можда користити и неке друге финансијске мере
које НСЗ нуди послодавцима“, каже Дарко Радојевић.
Пословни простор и опрема су у
власништву послодавца, а постоје планови да се производња прошири и допуни асортиман производа. То ће захтевати
набавку нове опреме, али и пријем нових
радника. Поред свих пословних изазова, овај млади предузетник не одустаје
и има циљ да направи предузеће које
ће тржишту нудити квалитетне, препознатљиве производе и имати добар тим
запослених, у којем су квалитетни и добри људи.
Јелена Зорнић
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ТЕМА БРОЈА Професионална рехабилитација и запошљавање
особа са инвалидитетом

ПОСАО ВРАЋА САМОПОУЗДАЊЕ

П

рофесионална рехабилитација
особа са инвалидитетом, према
одредбама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, подразумева организовање и спровођење
програма, мера и активности у циљу
њиховог оспособљавања за одговарајући
посао, запошљавања, одржања запослења, напредовања или промене професионалне каријере. Мере и активности су
бројне, а конкретније се одређују индивидуалним планом запошљавања између
Националне службе за запошљавање и
одређене особе, на основу процене њених
професионалних могућности. Програмом рада Националне службе за 2019.
годину планирано је да се у ове мере и
активности укључи 7.400 незапослених
са инвалидитетом. Како сазнајемо, у
првој половини године у мере активне
политике запошљавања укључено је
укупно њих 5.612, што је 75,8 одсто реализације плана.

Обуке за тржиште рада
Једну од мера активне политике запошљавања, односно део процеса професионалне рехабилитације, представљају
обуке за тржиште рада, кроз које полазници стичу стручна теоријска и практична знања и вештине, у складу са потребама тржишта рада и послодаваца. Циљ им
је унапређење запошљивости незапослених особа са инвалидитетом, првенствено без квалификација или са ниским
квалификацијама. Ове обуке спроводе
носиоци послова професионалне рехабилитације, који имају одобрење министарства надлежног за послове запошљавања
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и спровођење мера и активности професионалне рехабилитације. Све филијале
НСЗ сачињавају предлоге обука, на основу којих се израђује Каталог обука за тржиште рада за особе са инвалидитетом.
Тако је за ову годину планирана реализација 79 обука за 500 незапослених особа
са инвалидитетом. Највећи број незапослених ће похађати основну информатичку обуку, односно основну информатичку
обуку по ЕЦДЛ стандарду, потом обуке за
енглески језик, вођење пословних књига,
за кројење и шивење, паковање текстилних производа, за аранжере цвећа, столаре, тапетаре, козметичаре, маникире и
педикире, масере, дактилооператере, за
графички дизајн, итд. Након спроведеног
поступка јавне набавке услуга образовања и професионалног оспособљавања
незапослених лица са инвалидитетом и
отварања понуда и доношења одлуке о
додели уговора, следи потписивање тих
уговора са изабраним понуђачима, а након тога и селекција кандидата за укључивање у обуке и почетак обука.

Обуке на захтев послодавца
Као део процеса професионалне рехабилитације за незапослене се спроводе обуке на захтев послодаваца, а у
циљу стицања додатних знања и вештина потребних за обављање послова на
конкретном радном месту. Захтев може
да буде од послодавца који припада приватном сектору, као и од предузећа за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која
послују са већинским државним капиталом. Услов за спровођење ових обука
је да на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема
лица са потребним знањима и вештинама за конкретно радно место, односно да
постојећа знања и вештине не одговарају
потребама конкретног радног места.
Обавеза послодавца је да са лицем које
заврши обуку заснује радни однос.
У складу са планом за 2019. годину,
до сада је наведеним програмом обухваћено 15 особа са инвалидитетом, што
представља 50 одсто реализације плани-

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА
Послодавци за запошљавање особа са инвалидитетом имају неколико видова финансијске подршке. Ту је, пре свега, субвенција зараде послодавцу који запосли особу
са инвалидетом без радног искуства, која се одобрава у трајању од 12 месеци у висини до 75 одсто укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно
социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са
прописима о раду. Видови финансијске подршке су и рефундација трошкова прилагођавања радног места (техничко и технолошко опремање) која се одобрава у једнократном
износу (до 400.000 динара) и рефундација трошкова за радну асистенцију лицу које
пружа стручну подршку особи са инвалидитетом, која се одбрава само за време док се
пружа та подршка, а најдуже 12 месеци.
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ХРАБРОСТ И ОДЛУЧНОСТ
Заменик директора Филијале за
град Београд НСЗ Синиша Кнежевић
је приликом доделе сертификата полазницама обуке на захтев послодавца у предузећу „Blimed office“ истакао
значај овог програма Националне
службе за запошљавање, те захвалио
полазницама што су имале храброст,
жељу и вољу и биле одлучне да кроз
обуку дођу до нових знања и вештина и тако себи обезбеде радно место.
Кнежевић се захвалио и послодавацу,
директору предузећа „Блимед“ Миланку Марковићу, што се одлучио за
сарадњу са НСЗ у спровођењу обуке
и за запошљавање особа са инвалидитетом, којима радно ангажовање
представља важан сегмент у процесу
социјализације и рехабилитације.

раног броја. Десет особа је похађало обуку за керамичара у производњи необликованих ватросталних материјала, а њих
петоро обуку за вођење пословних књига. Другу обуку реализовало је Предузеће за професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа са инвалидитетом
„Blimed office“ из београдске општине Чукарица.
„Обука за књиговодствене послове на
захтев послодавца је трајала непуна два
месеца, тачније пет недеља са по пет радних дана, односно укупно 180 сати. Било
је пет полазница, четири са средњом и
једна са вишом школом и све оне су успешно прошле обуку, па смо им крајем
јула у просторијама послодавца уручили
одговарајуће сертификате. Послодавац
је у обавези да запосли свих пет особа“,
каже Марчела Вуинац Обућина, начелница Одељења за образовање и обуке
Филијале за град Београд НСЗ.
Директор предузећа „Блимед“ Миланко Марковић за „Послове“ је рекао да Национална служба за запошљавање има
бројне и добре мере и програме активне
политике запошљавања, али да се можда
у јавности о томе недовољно зна и говори.
Он истиче успешну сарадњу са београдском филијалом НСЗ како у овом случају,
приликом обуке за вођење пословних
књига, тако и у ранијим приликама.
„Хвала НСЗ што има један овакав
програм и меру која доста значи особама које имају одређени хендикеп, јер на
овај начин могу да покажу да су једнаке
са свима осталима и да могу не само да

савладају обуку, већ и да буду успешни
радници у предузећу“, нагласио је Марковић, у чијем предузећу већ ради 11
особа са инвалидитетом.

Искуства у тражењу посла
Једна од полазница, Оливера Јоксимовић, истиче да је задовољна обуком,
која је била детаљна и свеобухватна и
захваљујући којој су она и њене нове колегинице ушле у све тајне књиговодствених послова.
„Већ сама обука, а поготово добијање
посла, значе много свакој од нас у смислу оснаживања, јер смо себи доказале
да хоћемо, да можемо и да смо исте као
и други. Тај психолошки моменат је врло
битан“, казала је Оливера, која је по струци новинар, а сада се први пут сусрела са
књиговодством. „После низа година на бироу, добила сам прилику да нешто почнем
да радим, односно да завршим обуку и да
се запослим. Осим што сам инвалид, припадам и категорији тешко запошљивих
лица, изнад 50 година, тако да је ово за
мене изузетно значајно и својеврсна победа. Мислим да је потребно што више оваквих прогама“, додала је Оливера.
Поред ње, обуку за вођење пословних
књига завршиле су и Мирјана Стојадиновић, Весна Ристић Арсенијевић, Бранкица Неранџић и Ана Марија Кретић. Све
оне имају слична искуства у тражењу
посла претходних година. Мирјана је
врло задовољна што јој се пружила прилика да похађа обуку и да добије посао.

ПРОМЕНА ОДНОСА
Као највећи проблеми код запошљавања особа са инвалидитетом наводе се њихова
ниска квалификациона структура, узак избор занимања у стручним школама по специјалном програму, недовољни финансијски подстицаји. Такође, пракса показује да је
и даље низак ниво мотивације за запошљавање ове категорије лица, који се углавном
темељи на постојању предрасуда. Ипак, и поред наведених и других проблема, може
се рећи да се захваљујући активностима свих актера на тржишту рада у последњих
шест-седам година свест у друштву мења и да је све више нас који особе са инвалидитетом посматрамо из угла онога што оне могу да ураде, а не као што је раније био
случај - из угла њихових ограничења.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Када сам завршила средњу економску
школу радила сам у администрацији
око годину и по дана. Све остало време
проналазила сам посао у трговини, тако
да сам се са вођењем пословних књига
срела тек сада, а то је у ствари најближе
оном за шта сам се школовала и што сам
завршила. Међутим, постоји и велика
разлика, јер се сада све ради на рачунару, док смо раније то радили на папиру,
односно ’пешке’, како се најчешће каже“,
истиче Мирјана.
Весна Ристић Арсенијевић је послове
сличне овима за које је сада обучена радила у комуналном предузећу у Смедеревској Паланци. После су дошле породичне обавезе, проблеми са здрављем, али
и потреба да се поново запосли, тако да
је обука била идеална прилика да поново
дође до посла, коме ће се сада посветити
у потпуности. Ана Марија Кретић је завршила вишу пословну школу, радила у
Јавном осветљењу, а пре обуке за вођење
пословних књига била је три године на
евиденцији незапослених. Бранкица Неранџић је завршила средњу архитектонску и у струци радила веома кратко, али
је зато прихватала разне друге послове (у ауто-салону, цвећари, столарској
радњи, трговини, продавници ловачке и
риболовачке опреме...). Дешавало јој се и
да добије отказ одмах по истеку периода
током којег је послодавцу за њено запослење плаћала држава. „Обрадовала сам
се када ми је мој саветодавац у Националној служби за запошљавање понудила ову обуку, јер нема ствари које човек
не може да научи, само ако хоће. Показало се да сам била у праву, сада сам
задовољна и надам се да ће све тећи у
најбољем реду“, искрена је Бранкица.
Досадашња искуства ових жена,
како су заједно закључиле, показују да
није лако бити инвалид, а при томе још
и жена. „То двоје кад се састави“, кажу
оне, „велики је терет за живљење и за
опстајање“. Сада када су завршиле обуку за вођење пословних књига која им
омогућава и запослење, на своје наредне
године живота и рада гледају са много
више ведрине.
Славица Даниловић
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ЈАВНИ РАДОВИ
У СРЕДЊОБАНАТСКОМ ОКРУГУ
Јавни радови у средњем Банату за обе циљне групе, како за остале незапослене
тако и за особе са инвалидитетом, претежно имају еколошко обележје, јер се
углавном обављају активности из области одржавања и заштите животне
средине и природе

У

Средњобанатском округу у току је реализација 16 јавних
радова по јавном позиву Националне службе за запошљавање, на којима су ангажована 64 лица са евиденције незапослених, како особе са инвалидитетом, тако
и остали незапослени. У општинама Нова Црња и Сечањ реализују се по 3 јавна рада, на којима је ангажовано 30 незапослених, а у 10 јавних радова укључене су 34 незапослене особе
са инвалидитетом - 3 рада у општини Зрењанин, 4 на подручју
Новог Бечеја и по један у општинама Житиште, Сечањ и Нова
Црња.
Радови се реализују током 4 месеца, од јуна до септембра,
а њихов значај је вишеструк. За лица укључена у јавне радове
- теже запошљива незапослена лица и незапослене у стању социјалне потребе, значај јавних радова као активне мере запошљавања је у четворомесечном радном ангажману, односно у
могућности да раде и зараде. Послодавац - извођач јавног рада
био је обавезан да међу ангажованим радницима буде најмање
70% незапослених из категорија угрожених на тржишту рада:
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, вишкови запослених, Роми, лица без квалификација или са ниским
квалификацијама и лица која посао траже дуже од 18 месеци.

Претежно еколошко обележје
Јавни радови у средњем Банату за обе циљне групе, како
за остале незапослене тако и за особе са инвалидитетом, претежно имају еколошко обележје, јер се углавном обављају активности из области одржавања и заштите животне средине
и природе. Проблем загађивања и недовољног одржавања и
очувања околине намеће потребу креирања пројеката јавних
радова којима се оваква ситуација бар донекле може поправити, јер пуна брига о природи изискује одређена системска
решења. С обзиром да део јавних површина у локалним заједницама није обухваћен програмима комуналних организација,
локалне организације конкуришу за пројекте јавних радова, па
се кроз континуиран рад дошло до одређених помака - чистијих, очуваних, негованих зелених површина. Примера ради,
делом пута Српска Црња-Радојево пријатну хладовину прави
дрворед багрема, засађених пре четири године у оквиру јавног
рада, као и дрворед у центру Јарковца.
Такође, реализацијом јавних радова из године у годину
врши се и својеврсна еколошка едукација и промотивна кампања о значају здраве животне средине. Радници укључени у
јавне радове, уз то што су, на неки начин, мобилни еко-тимови
који уређују паркове, пешачке зоне, гробља, дивље депоније и
друге јавне површине, свакако утичу на свест грађана о нужности промене лоших навика, те да мало труда и дисциплине
сваког од нас може допринети подизању квалитета живота у
чистијој и здравијој животној средини.
Организације - извођачи јавних радова за ОСИ у локалним
срединама су препознале и потребу спровођења активности у
социјалној сфери, те су на јавним радовима за особе са инвалидитетом заступљени, одмах иза екологије, пројекти из области
социјално-хуманитарних делатности.
Прошле године на подручју Средњобанатског округа реализоване су бројне активности у оквиру јавних радова по ре-
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публичком и покрајинском јавном позиву, на којима је укупно
било ангажовано 100 незапослених, у оквиру 29 јавних радова.

Нова Црња и Житиште
У општини Нова Црња у току су 4 јавна рада – један на којем
су ангажоване особе са инвалидитетом и 3 за остале категорије
незапослених, док се у Житишту реализује јавни рад за ОСИ.
У Радојеву 5 лица обавља послове на јавном раду „Унапређење инфраструктуре и уређење каналске мреже“. Радови
се обављају на 4 локације, а радници чисте и продубљују канале, отпушавају зачепљења на каналској мрежи како би се повећао капацитет пропуста воде у случају временских непогода,
асфалтираће 480 метара тротоара, чиме ће се донекле учинити
функционалнијом дотрајала и запуштена инфраструктура у
селу. Ово је посебно значајно за Радојево у коме живи велики
број старијих људи. „Трећи пут учествујем на јавним радовима.
Сада сређујемо ћуприје, ако наиђу поплаве да буде безбедно
и улепшавамо село. Мало је могућности за посао, зато ми ови

На конкурсу Националне службе за запошљавање за јавне
радове на којима се ангажују незапослена лица и незапослене
особе са инвалидитетом у 2019. години, за подручје централног
Баната одобрено је 16 јавних радова, од тога за незапослене
особе са инвалидитетом реализује се 10 јавних радова. Укупно
су укључена 64 лица са евиденције незапослених.
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радови и зарада током лета много значе“, каже Марко Миучин,
један од радника.
Циљ јавног рада „Уређење јавног зеленила у насељеном
месту Српска Црња“ је унапређење безбедности у саобраћају
и обезбеђење функционалности електро и телефонске мреже.
Радови се одвијају у 4 кварта у Српској Црњи, а укључено је 5
лица. С обзиром да одржавање дрвореда у насељеном месту
није у делокругу рада комуналног предузећа, орезивањем крошњи дрвећа, шибља и жбунастог биља уклониће се биљни материјал који угрожава телефонску и електро мрежу и смањује
проходност друмова и прегледност раскрсница.
Побољшање санитарно-хигијенских услова и заштита животне средине су циљеви јавног рада „Санација дивљих депонија у општини Нова Црња“. Пет лица са евиденције незапослених уклања смеће, чврсте материјале, шибље и растиње са
дивљих депонија на 9 локација у овој општини: Тоби, Торди,
Новој Црњи, Војвода Степи, Српској Црњи и на по две у Александрову и Радојеву.

Бесплатна публикација о запошљавању

Четири особе са инвалидитетом ангажоване су на јавном
раду „Уређење и одржавање зеленила, цветних површина испред месних заједница у општини Нова Црња“, извођача ЈКП
„8. август“ из Српске Црње. Активности припреме земљишта,
сађења цветница, одржавања током сезоне обављаће се током
трајања јавног рада у Александрову, Тоби, Новој Црњи, Војвода
Степи, Српској Црњи и Радојеву. Срђан Гаврић, један од радника, каже: „Ово је сезонски посао и прилика да радим и зарадим.
Садим и заливам цвеће, чистим око базена и остало, како већ
добијемо задужења“.
Уређење јавних и зелених површина, садња украсних и цветних засада, а све са циљем унапређења заштите животне средине и доприноса лепшој средини насељеног места, мотивисало је
Удружење за безбедност и здравље на раду општине Житиште
да осмисле пројекат за јавни рад „Уређење паркова и зелених
површина у општини Житиште“. Активности обављају три лица
са инвалидитетом.
На територији житиштанске оппштине одвијају се и три
јавна рада финансирана удруживањем средстава општине Житиште и НСЗ.
УГ „Урбани Банат“ извођач је јавног рада „Уредимо наше
место“, који се реализује у Равном Тополовцу. Уређење зелених
површина како би се улепшало животно окружење задатак је 7
ангажованих лица. Недељко Сикимић је један од њих и истиче:
„На јавним радовима сам већ шести пут. По струци сам бравар и
на овом јавном раду имам разна задужења. Тренутно фарбам, а
уз то и косим и орезујем гране, како шта стигне на ред. Гледамо
да лепо уредимо Тополовац, већ у августу ћемо имати манифестацију ‚Пасуљијада‘, по којој је наше село познато, а одржава се
сваке године. Доћи ће нам бројни гости и важно је да је село уредно, чисто и лепо“.
„Ово су ми четврти јавни радови. Увек смо радили на сређивању зелених површина. Мени је то прилика да будем запослен
током сезоне“, каже Јовица Радуновић, који обавља активности
у Честерегу у оквиру јавног рада „Уредимо наше место“. Извођач овог јавног рада је УГ „Моје парче Европе“, а у његову
реализацију укључено је 12 лица са евиденције незапослених.
Назив јавног рада „Заједно до лепшег природног окружења“ говори да се обављају послови уређења зелених површина – сузбијање корова, садња цвећа, орезивање дрвећа и
растиња, кошење, чишћење бетонских површина и друге активности уређења и одржавања јавних површина. Један од 13
лица укључених у јавни рад је Мирко Давидовић. „Први пут
сам на јавном раду. Остао сам без посла у ‚Агроживу‘ и после
тога нисам успео да се запослим. Ово је сада први званичан посао после пар година. Задовољан сам, посао није тежак, а види
се шта смо урадили, уређено је и лепше“, каже Мирко. Извођач
јавног рада је ЈКП „Екос“ из Житишта. Александра Штрбац
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Филијала Ужице НСЗ

П

СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ
ДО СИГУРНОГ ПОСЛА

редузеће „Ремонтни центар“ ДОО
из Ужица корисник је програма
и мера Националне службе за запошљавање од 2010. године, при
чему апсолутни приоритет компанија
даје програмима који омогућавају стручно оспособљавање младих за самосталан
рад у струци за које су стекли одговарајуће образовање. У претходних 19 година, кроз различите програме стручног
оспособљавања незапослених Центар је
радно ангажовао, а затим и запослио 27
младих.
У циљу праћења реализације уговорних обавеза по програмима стручне праксе и приправника који су у току,
директорка Филијале Ужице НСЗ Зорица
Милошевић обишла je „Ремонтни центар“.
Власници компаније издвојили су програм запошљавања приправника као посебно користан за послодавце.
„Програм приправника за младе са
високом стручном спремом и са средњим
образовањем је нови програм који је Национална служба за запошљавање расписала ове године. Усмерен је на приватни
сектор и подразумева стручно оспособљавање незапослених за самосталан рад у
занимању за које су стекли високо четворогодишње образовање, односно у струци
за коју је стечено средњошколско образовање. Филијала Ужице је до сада одобрила
програм приправника за укупно 8 лица,
а од тог броја њих 6 је са високим образовањем и двоје са средњим стручним образовањем“, рекла је Зорица Милошевић.
Она је позвала послодавце и незапослене да се активно укључе у програм,
јер он представља праву прилику за незапослене да дођу до сталног запослења,
али и за послодавце да нађу квалитетан
кадар.
Предузеће „Ремонтни центар“ је захваљујући изузетно професионалном пословању стекло велики број клијената из домена безбедности и здравља на раду, заштите
од пожара, стручног оспособљавања за безбедно руковање средствима за рад и заштите животне средине и постало један од лидера у региону из те области. Компанија
стално улаже у опрему и кадрове, па у свом
тиму има стручњаке и инжењере различитих профила, као и велики број стручних сарадника. Многи од њих запослени су у компанији посредством Националне службе за
запошљавање.
Директорка фирме Биљана Рајевац
каже да је веома задовољна сарадњом
са НСЗ. „Имамо дугогодишњу сарадњу и
већина запослених, чак преко 80 одсто,
прошла је неки вид стручног оспособљавања преко Националне службе. Рад са
таквим лицима, која немају радно ис-
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Биљана Рајевац,
директорка „Ремонтног центра“

куство, укључује ангажовање стручних
ментора у оквиру предузећа. Њихов успех зависи од рада ментора, али пре свега од њиховог личног ангажовања“, истиче Биљана.
„Политика наше фирме је таква да
сва лица, након завршеног стручног оспособљавања, заснивају радни однос, и
то је веома важно, јер у периоду стручног оспособљавања сви заједно улажемо
велике напоре како би они касније могли
активно да се укључе и допринесу развоју фирме“, додаје директорка „Ремонтног центра“.

Она је и другим послодавцима препоручила програме НСЗ. „Наша препорука је да се послодавци који имају
проблем са недостатком квалификоване
радне снаге, који је у последње време
евидентан, обрате Националној служби
за запошљавање како би дошли до младих са којима ће радити, бити стрпљиви
и временом од њих направити добре кадрове. С друге стране, наша препорука
младима који тек улазе у свет рада је да
не улазе у програме стручног оспособљавања који након завршетка не подразумевају наставак ангажовања, него да
бирају послодавце са којима могу да постигну договор, да се за време стручног
оспособљавања максимално ангажују,
постану добри сарадници и себи на тај
начин обезбеде радни однос“, објашњава
Биљана.
Један од учесника програма, дипломирани инжењер безбедности из Ужица
Ненад Брковић, изразио је задовољство
радним ангажовањем у „Ремонтном центру“. „Укључен сам у програм стручне
праксе од 1. априла ове године и веома
сам задовољан послодавцем. Пружена
ми је могућност да се стручно усавршавам, а ментори чине све да допринесу
нашем професионалном напретку. Ово
је мој први посао у струци и помоћи ће
ми да добијем радно ангажовање“, каже
Ненад.
Најављен је наставак сарадње предузећа „Ремонтни центар“ из Ужица и
Националне службе за запошљавање.
Биљана Терзић

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

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

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и
95/18) и члана 9 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19), Управa за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.
II Радна места која се попуњавају:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Софтверски инжењер

Одсек за апликативни дизајн и
програмирање, Одељење за апликативни
развој, Сектор за информационе
технологије,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: дизајнира, конфигурише, развија и кодира софтверске програме и апликације; учествује у раду
пројектно-програмерским тимовима; користи савремене
методе пројектовања и моделирања апликативног софтвера; учествује у креирању и имплементацији система
заштите и криптовања података, као и на систему дигиталног потписивања порука; анализира квалитет података у базама података и тестира програмска решења као
подршка пословним процесима; израђује програмску и
корисничку документацију, имплементира програмска
решења; прима и процесира захтеве за промену апликативног софтвера; прати и анализира животни циклус
програмских решења и врши њихову модификацију ради
побољшања перформанси решења или на захтев корисника; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 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 компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

2) Програмер - кодер

Одсек за апликативни дизајн и
програмирање, Одељење за апликативни
развој, Сектор за информационе
технологије,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: учествује у раду програмерских тимова
у делу кодирања, писања аутоматских тестова; учествује у имплементацији и одржавању програма и у изради програмске документације; израђује мање програмске
целине и врши тестирање; кодира програмске јединице
за базе података; развија, кодира и тестира програмска
решења која се односе на систем извештавања; израђује
и тестира програмске интерфејсе за електронску комуникацију са спољним корисницима информационог система; врши модификацију програмских решења и кодира
нове програмске целине ради побољшања перформанси или на захтев корисника; обавља и друге послове по
налогу непосредног руководиоца.
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 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 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као
и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

3) Систем администратор

Група за Дата центар, Одељење за
серверску инфраструктуру, Сектор за
информационе технологије,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: врши имплементацију, конфигурацију
и одржавање продукционог, развојног и тестног окружења сервера; учествује у спровођењу стандарда, процеса и процедура везаних за администрацију сервера,
виртуалне инфраструктуре, сториџа, серверских оперативних система, апликативних сервера и база података;
спроводи процедуре опоравка у случају престанка рада
сервера; обезбеђује заштиту информација-података на
серверима; имплементира ниво сигурности везан за
начин подешавања и праћења права приступа крајњих
корисника над сервера; планира и дефинише потребне
капацитете за сервере; анализира перформансе сервера у продукционом, развојном и тестном окружењу и
даје предлоге за унапређење рада система; обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као
и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

4) Самостални систем инжењер

Група за надзор и заштиту
информационих система, Одељење за
серверску инфраструктуру, Сектор за
информационе технологије,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: обезбеђује заштиту информација података на серверима; имплементира ниво сигурности приступа ресурсима; имплементира, конфигурише и
одржава продукционо, развојно и тестно окружење на
серверима са Windows и UNIX оперативним системом
(ОС); пише процедуре и прописује правила сигурносне политике информационих система; имплементира и
управља виртуелном инфраструктуром и надгледа правилност коришћења ресурса на њој; врши инсталацију
и конфигурацију storage-a; имплементира решења за
проактивно деловање; спроводи мере за успостављање
и одржавање континуитета пословања у ванредним и
редовним условима; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких,
природно-математичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање 5 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

5) Мрежни инжењер

Група за Дата центар и заштиту
мрежне инфраструктуре, Центар
за комуникациону и мрежну
инфраструктуру, Сектор за
информационе технологије,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: пројектује основна решења за потребе
мрежне инфраструктуре; одржава, инсталира, дијагностикује активну мрежну опрему, системе ИП телефоније; учествује у изради предлога радних процедура;
припрема и реализује техничке пројекте; учествује у
конфигурацији и имплементацији мрежних уређаја у
оквиру Дата центра; учествује у изради техничке документације; обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање
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
3 године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит, као и компетенције потребне за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

6) Инжењер за комуникационе
сервисе
Група за мултимедијалне сервисе
и WAN инфраструктуру, Центар
за комуникациону и мрежну
инфраструктуру, Сектор за
информационе технологије,
звање саветник
1 извршилац

Опис послова: тестира и подржава комуникационе
сервисе; учествује у инсталирању и одржавању активне
мрежне опреме, система ИП телефоније, контакт центра
и других системско-техничких компоненти информационог система; учествује у изради предлога радних процедура из делокруга Центра; учествује у изради техничке
документације; прати трендове у области информатике
и предлаже решења за унапређење софтвера и хардвера који се користе у Управи; обавља друге послове по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као
и компетенције потребне за рад на радном месту
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

7) Радно место за подршку
одржавању и евидентирању
хардвера и софтвера

Група за одржавање и евидентирање
хардвера и софтвера, Центар за
хармонизацију пројеката и логистику,
Сектор за информационе технологије,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: води пословне евиденције хардверских и софтверских ресурса информационих технологија Управе; води пословне евиденције из делокруга
Сектора и усклађује их са другим службама; учествује у
издради финансијских планова Сектора и раду комисија
за попис и пријем материјалне и нематеријане имовине
Управе која се осноси на хардвер и софтвер; израђује
редовне и ванредне извештаје о стању људских и мате-
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Администрација и управа
ријалних ресурса у Сектору; анализира захтеве и потребе крајњих корисника за доделу ИТ ресурса; учествује
у изради процедура за примопредају и задужења ИТ
ресурса; врши службену кореспонденцију изван Сектора и Управе по питањима од интереса ИТ; учествује у
планирању и припреми финансијских планова Сектора
и документације неопходне за јавне набавке; обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање једна година радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД

8) Радно место за организацију
послова буџетских евиденција

Одељење за фискалну статистику, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: обавља послове који се односе на уплату, распоред и повраћај јавних прихода и примања;
организује послове на вођењу регистара; обавља контролу годишњих рачуна; обавља рачунску, логичку и
упоредну контролу података у статистичким извештајима и отклања уочене пропусте; сарађује са корисницима јавних средстава у вези са ажурирањем, контролом
података у регистрима због израде списка корисника
јавних средстава; прима, обрађује и контролише образац П/Р локалних самоуправа и поступа по рекламацијама банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; контролише послове
девизних плаћања; доставља податке о корисницима
јавних средстава на захтев надлежних органа и трећих
лица и обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких,
природно-математичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање 5 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11

ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ

9) Радно место за јавна плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: обавља послове везане за примену
система рачуна и прати податке о извршеном платном
промету; координира послове на прикупљању података
из области регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских
налога које су испоставили корисници јавних средстава;
врши послове девизних плаћања; спроводи поступак
за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде захтева за упис у регистре, као и
пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења
и потврде из регистра; прикупља податке о хартијама од
вредности и контролише наплату тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Крушевац, Трг младих 1

ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

10) Радно место за контролу
извршења јавних плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: обавља оперативне послове везане за
примену система рачуна и прати податке о извршеном
платном промету; обавља контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; учествује у контроли и исправкама завршних рачуна; учествује у изради нацрта решења и учествује у предлагању
решења за отклањање неправилности и незаконитости
које су утврђене контролом у интерном поступку; обавља
послове девизних плаћања; обавља послове обраде личних примања за кориснике јавних средстава; обавља
пријем и обраду захтева за упис, обнову регистрације и
промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним случајевима, као и пријем и обраду захтева за
остваривање права на финансијске подстицаје; обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких,
природно-математичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит; најмање
једна година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Пријепоље, Санџачких бригада 47
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима
који учествују у изборном поступку прво се проверавају
опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће
се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост, ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару 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.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Службе за управљање кадровима: http://
www.suk.gov.rs/.

IV 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 радна места под редним бројем 1 и 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (програмски језик) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место програмски језик (SQL - основно програмирање) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Стратегија развоја информационог друштва у Републици
Србији до 2020. године) - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању компетенције
- програмски језик (SQL - основно програмирање), на
траженом нивоу и желите да на основу њега будете
ослобођени провере ове компетенције, 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.
За радна места под редним бројем 3 и 4:
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (хардвер) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
електронској управи) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 5 и 6:
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (информациона безбедност) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место софтвер (основно познавање Cisco мрежних решења у
области рутирања, Дата центра, сигурности, IP телефоније) - провераваће се путем симулације (писмено).
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).
За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (планирање буџета и
извештавање) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (office пакет и интернет технологије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о јавним набавкама) - провераваће се путем симулације
(писмено).
За радна места под редним бројем 8, 9 и 10:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем) провераваће се путем симулације (писмено).
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 радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о платним услугама) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Министарства финансија - Управа
за трезор, у делу Конкурси https://www.trezor.gov.rs/src/
competitions/.
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V Провера понашајних компетенција за сва извршилачка 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) - провераваће се путем психометријских тестова
и интервјуа базираног на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Министарство финансија - Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Сања Аврам, тел: 011/2927-504 и Соња Мрдаковић, тел.
011/2927-629, од 10.00 до 13.00 часова.
IX 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.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства финансија - Управа
за трезор или у штампаној верзији на писарници Министарства финансија - Управа за трезор.
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.
XII 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 01. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се
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да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу
достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Управе за трезор. 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.
XIV Трајање радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на основу
провере компетенција. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног односа.
XV 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 26. августа 2019. године, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у
својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера
посебних функционалних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства финансија - Управа за трезор, Поп Лукина
7-9. 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 e-mail адресе) које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима
/ уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 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), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Управе за трезор.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.trezor.gov.rs) и огласној табли Министарствa
финансија - Управа за трезор, на интерент презентацији
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19)
и Закључака Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 Број: 112-4311/2019 од 25.
априла 2019. године, 51 Број: 112-5320/2019 од 29. маја
2019. године, 51 Број: 112-12800/2018 од 26. децембра
2018, 51 Број: 112-3030/2019 од 26. марта 2019. године,
51 Број: 112-3635/2019 од 25. априла 2019. године и 51
број 112-5995/2019 од 26. јуна 2019. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26, Управа за ветерину, Нови Београд, Омладинских бригада 1, Управа за заштиту биља,
Нови Београд, Омладинских бригада 1, Управа за шуме,
Нови Београд, Омладинских бригада 1, Републичка
дирекција за воде, Нови Београд, Булевар уметности 2а,
Управа за пољопривредно земљиште, Београд, Београд,
Грачаничка 8
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место пољопривредни
инспектор за пољопривредно
земљиште, у звању саветник

Одељење пољопривредне инспекције за
пољопривредно земљиште,
Сектор пољопривредне
инспекције - 2 извршиоца:

1a. на подручју окружне подручне јединице у Јужнобанатском управном округу са седиштем
у Панчеву - 1 извршилац
1б. на подручју окружне подручне јединице
у Западнобачком управном округу са седиштем
у Оџацима - 1 извршилац
Oпис послова: врши инспекцијски надзор из области
пољопривредног земљишта, решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче на записник и/или решењем управне мере надзираном субјекту
и контролише спровођење наложених мера; обавља
припреме за инспекцијски надзор и процењује ризик;
припрема и подноси захтеве и пријаве надлежном правосудном органу и предузима и друге радње и мере на
које је законом или другим прописом овлашћен; сачињава периодичне извештаје о извршеном инспекцијском
надзору и наложеним мерама, поднетим кривичним
пријавама, пријавама за привредни преступ и захтевима
за покретање прекршајног поступка, као и о исходима
поступања правосудних органа по тим захтевима, односно пријавама; води евиденцију о инспекцијском надзору у
оквиру софтверског решења, израђује све врсте поднесака и дописа из делокруга рада, припрема списе предмета,
прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за инспекцијски надзор
и израђује планове инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или из научне области економске науке (дипл. агро-
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економиста, мастер агроекономиста, специјалиста агроекономиста, специјалиста струковни агроекономиста) на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3
године, положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Панчево, Оџаци.

2. Радно место пољопривредни
инспектор за контролу подстицајних
средстава у пољопривреди и
сточарство, у звању саветник
Одсек пољопривредне инспекције за
за контролу подстицајних средстава
у пољопривреди и сточарство,
Одељење пољопривредне инспекције
за контролу подстицајних средстава у
пољопривреди, органску производњу и
сточарство - 8 извршилаца и то:
2а. на подручју окружне подручне јединице
у Севернобачком управном округу са седиштем
у Суботици - 1 извршилац
2б. на подручју окружне подручне јединице
у Западнобачком управном округу са седиштем
у Сомбору - 1 извршилац
2в. на подручју окружне подручне јединице
у Колубарском управном округу са седиштем
у Ваљеву - 1 извршилац
2г. на подручју окружне подручне јединице
у Поморавском управном округу са седиштем
у Јагодини - 1 извршилац
2д. на подручју окружне подручне јединице
у Зајечарском управном округу са седиштем
у Зајечару - 1 извршилац
2ђ. на подручју окружне подручне јединице
у Моравичком управном округу са седиштем
у Чачку - 1 извршилац
2е. на подручју окружне подручне јединице
у Нишавском управном округу са седиштем
у Нишу - 1 извршилац
2ж. у подручној јединици за Град Београд
са седиштем у Београду - 1 извршилац

Oпис послова: врши инспекцијски надзор из области:
производње стоке, квалитетне приплодне стоке, семена
за осемењавање стоке и хране за животиње прописаног
квалитета, признавања и увођења новостворених раса и
хибрида стоке, пчела, риба и инкубаторске производње
живине, коришћења подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче на записник и/или
решењем управне мере надзираном субјекту и контролише спровођење наложених мера; обавља припреме
за инспекцијски надзор и процењује ризик; припрема и
подноси захтеве и пријаве надлежном правосудном органу и предузима и друге радње и мере на које је законом
или другим прописом овлашћен; сачињава периодичне
извештаје о извршеном инспекцијском надзору и наложеним мерама, поднетим кривичним пријавама, пријавама
за привредни преступ и захтевима за покретање прекршајног поступка, као и о исходима поступања правосудних органа по тим захтевима, односно пријавама; води
евиденцију о инспекцијском надзору у оквиру софтверског решења, израђује све врсте поднесака и дописа из
делокруга рада, припрема списе предмета, прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за инспекцијски надзор; израђује
планове инспекцијског надзора; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде), на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Бесплатна публикација о запошљавању

Место рада: Суботица, Сомбор, Ваљево, Јагодина, Зајечар, Чачак, Ниш, Београд.

3. Радно место пољопривредни
инспектор за вино, ракију,
алкохолна и безалкохолна пића,
у звању саветник

Одсек пољопривредне инспекције за
вино, ракију, алкохолна и безалкохолна
пића, Одељење пољопривредне
инспекције за вино, ракију, алкохолна
и безалкохолна пића, контролу јавних
складишта и контролу обрађивача
дувана и произвођача дуванских
производа - 4 извршиоца:
3а. на подручју окружне подручне јединице
у Јужнобачком управном округу са седиштем
у Новом Саду - 1 извршилац
3б. на подручју окружне подручне јединице
у Златиборском управном округу са седиштем
у Ужицу - 1 извршилац
3в. на подручју окружне подручне јединице
у Нишавском управном округу са седиштем
у Нишу - 1 извршилац
3г. на подручју окружне подручне јединице
у Расинском управном округу са седиштем
у Крушевцу - 1 извршилац

Oпис послова: врши инспекцијски надзор у производњи
и промету вина, грожђа и производа намењених за производњу вина, јаких алкохолних пића, пива, етанола и
освежавајућих безалкохолних пића; решава у управним
стварима у првостепеном управном поступку, изриче
на записник и/или решењем управне мере надзираном
субјекту и контролише спровођење наложених мера;
обавља припреме за инспекцијски надзор и процењује
ризик; припрема и подноси захтеве и пријаве надлежном
правосудном органу и предузима и друге радње и мере на
које је законом или другим прописом овлашћен; сачињава периодичне извештаје о извршеном инспекцијском
надзору и наложеним мерама, поднетим кривичним
пријавама, пријавама за привредни преступ и захтевима
за покретање прекршајног поступка, као и о исходима
поступања правосудних органа по тим захтевима, односно пријавама; води евиденцију о инспекцијском надзору у
оквиру софтверског решења, израђује све врсте поднесака и дописа из делокруга рада, припрема списе предмета,
прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за инспекцијски надзор
и израђује планове инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или из научне области технолошко инжењерство одсек за прехрамбену технологију на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Ужице, Ниш, Крушевац.

4. Радно место пољопривредни
инспектор за безбедност хране
биљног порекла, у звању саветник

Одељење пољопривредне инспекције за
безбедност хране биљног
порекла - 6 извршиилаца:
4а. на подручју окружне подручне јединице
у Севернобачкомуправном округу са седиштем
у Суботици - 1 извршилац
4б. на подручју окружне подручне јединице
у Јужнобачкомуправном округу са седиштем
у Новом Саду - 1 извршилац
4в. на подручју окружне подручне јединице
у Нишавском управном округу са седиштем
у Нишу - 1 извршилац
4г. на подручју окружне подручне јединице
у Расинском управном округу са седиштем
у Крушевцу - 1 извршилац

4д. на подручју окружне подручне јединице
у Западнобачком управном округу са седиштем
у Сомбору - 1 извршилац
4ђ. на подручју окружне подручне јединице
у Златиборском управном округу са седиштем
у Ужицу - 1 извршилац
Oпис послова: врши инспекцијски надзор у области
безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази
производње, прераде и промета на велико, у циљу
утврђивања минимално техничке услове за обављање
производње и контролу квалитета у производњи, преради и промету на велико прехрамбених производа
произведених од ратарских, повртарских, воћарских
и других биљних култура; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче на
записник и/или решењем управне мере надзираном
субјекту и контролише спровођење наложених мера;
обавља припреме за инспекцијски надзор и процењује
ризик; припрема и подноси захтеве и пријаве надлежном правосудном органу и предузима и друге радње и
мере на које је законом или другим прописом овлашћен;
сачињава периодичне извештаје о извршеном инспекцијском надзору и наложеним мерама, поднетим кривичним пријавама, пријавама за привредни преступ и
захтевима за покретање прекршајног поступка, као и о
исходима поступања правосудних органа по тим захтевима, односно пријавама; води евиденцију о инспекцијском надзору у оквиру софтверског решења, израђује све
врсте поднесака и дописа из делокруга рада, припрема
списе предмета, прати, анализира и проучава законе,
друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за
инспекцијски надзор и израђује планове инспекцијског
надзора; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или из научне области економске науке (дипл.
агроекономиста, мастер агроекономиста, специјалиста
агроекономиста, специјалиста струковни агроекономиста) или из научне области технолошко инжењерство одсек прехрамбена технологија на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Суботица, Нови Сад, Ниш, Крушевац, Сомбор, Ужице.

5. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту и
добробит животиња,
у звању саветник
Група ветеринарске инспекције за
здравствену заштиту и добробит
животиња, Одељење ветеринарске
инспекције, Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши непосредан инспекцијски надзор
и проверу здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња, надзор над спровођењем
послова по Програму мера; врши инспекцијски надзор
и инспекцијску контролу у унутрашњем и међународном
промету живих животиња, репродуктивног материјала,
хране за животиње и медициниране хране; врши контролу спровођења националног плана и програма мониторинга у области држања животиња и производње
хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фармаколошких супстанци и њихових метаболита;
врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних
услова у објектима за држање, производњу и промет
животиња, репродуктивног материјала и другим субјектима ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, инспекцијску контролу производње, промета
и складиштења производа животињског порекла за
употребу у пољопривреди и индустрији, промета и примене хране за животиње, медициниране хране за животиње и промета лекова на мало; врши надзор и проверу
обављања ветеринарске делатности субјеката ветери-
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нарске делатности и ветеринарским организацијама;
врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради обезбеђења средстава за спровођење
мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и даје предлоге за припрему плана рада;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

6. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла,
у звању саветник

Група ветеринарске инспекције за
контролу безбедности и квалитета хране
и споредних производа животињског
порекла, Одељење ветеринарске
инспекције, Управа за ветерину
2 извршиоца
Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу односно општих и посебних услова хране, производа
животињског порекла, добробити и споредних производа животињског порекла у објектима одобреним за
унутрашњи промет; проверава начин и динамику узимања узорака хране и производа животињског порекла
ради испитивања здравствене исправности и квалитета
по плану и програму мониторинга; врши инспекцијски
надзор и проверу испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за промет хране и производа
животињског порекла; примену плана НАССР, GHP, GMP;
врши контролу документациje и наплате накнада за
извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки
хране и производа у унутрашњем промету, у корист
буџета РС; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

7. Радно место ветеринарски
инспектор у извозним објектима,
у звању саветник
Група ветеринарске инспекције
у извозним објектима, Одељење
ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
2 извршиоца

Oпис послова: врши непосредан инспекцијски надзор
и проверу испуњености вет.санитарних односно општих
и посебних услова хигијене хране у објектима за производњу хране, производа и споредних производа животињског порекла за извоз и вршења надзора у истим;
врши проверу спровођење НАССР плана; плана мониторинга; врши контролу међународних потврда о здравственом стању увезене пошиљке; проверу обрачуна и
наплате накнаде за извршене ветеринарско-санитарне
прегледе пошиљки хране, производа и споредних производа животињског порекла у производњи и промету
намењених извоз; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
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листичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд

8. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу производње
и промета лекова и медицинских
средстава за употребу у ветерини,
хране за животиње и медициниране
хране за животиње,
у звању саветник
Група ветеринарске инспекције за
контролу производње и промета лекова
и медицинских средстава за употребу
у ветерини, хране за животиње и
медициниране хране за животиње,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши инспекцијски надзор над применом прописа који се односе на контролу производње и
промета ветеринарских лекова, производњу хране за
животиње и медициниране хране; утврђује испуњеност ветеринарско санитарних услова у објектима за
производњу и промет лекова и производњу хране за
животиње и медициниране хране, у објектима за израду и промет галенских лекова; врши контролу примене
Смерница добре произвођачке пракса и Смерница добре
праксе у дистрибуције у објектима за производњу и промет лекова; врши узорковање лекова ради контроле
квалитета лека; дезинфекције, дезинсекције и дератизације; утврђује испуњеност услова у објектима за производњу хране за животиње и утврђивање ветеринарско
санитарних услова ради доделе извозног контролног
броја; контролише спровођење наложених мера и подношење пријава због повреде прописа из области лекова и хране за животиње; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или научне области
фармацеутске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство
у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд

9. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла,
у звању саветник
са местом рада у Бачкој Тополи, Одсек
ветеринарске инспекције Суботица,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних
производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке производа и
хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско
санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену плана
НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна
накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе
пошиљки у производњи и унутрашњем промету; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бачка Топола

10. Радно место ветеринарски
инспектор у извозним објектима,
у звању саветник

са местом рада у Бачкој Тополи, Одсек
ветеринарске инспекције Суботица,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац
Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране, производа, сировина и отпадака животињског
порекла у извозним објектима; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за
клање животиња и прераду меса, у извозним објектима и другим објектима за производњу хране, производа
животињског порекла намењених извозу и спровођење
НССР-а; узима узорке производа животињског порекла
ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши контролумеђународних потврда о здравственом стању увезене пошиљке и
издаје међународне потврде за пошиљке које се извозе;
врши обрачун накнаде за извршени ветеринарско-санитарни преглед пошиљки у производњи и промету;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бачка Топола

11. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту и
добробит животиња,
у звању саветник
са местом рада у Зрењанину, Одсек
ветеринарске инспекције Зрењанин,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима Програма мера
у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и
контролу у унутрашњем и међународном промету живих
животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши контролу спровођења националног плана
мониторинга у области држања животиња и производње
хране за животиње ради утврђивања присуства остатака
фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши
контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова
у објектима за држање, производњу и промет животиња,
репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског
порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране
за животиње и промета лекова на мало; врши контролу обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама;
врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета РС ради
обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене
заштите животиња; припрема месечне извештаје и даје
предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
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Администрација и управа
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора као и потребне компетенције за рад на радном месту.

струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

не заштите животиња; припрема месечне извештаје и
даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.

Место рада: Ада

Место рада: Зрењанин

14. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту и
добробит животиња,
у звању саветник

Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

12. Радно место ветеринарски
инспектор у извозним објектима,
у звању саветник
са местом рада у Зрењанину, Одсек
ветеринарске инспекције Зрењанин,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране, производа, сировина и отпадака животињског
порекла у извозним објектима; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за
клање животиња и прераду меса, у извозним објектима и другим објектима за производњу хране, производа
животињског порекла намењених извозу и спровођење
НССР-а; узима узорке производа животињског порекла
ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши контролу међународних потврда о здравственом стању увезене пошиљке и
издаје међународне потврде за пошиљке које се извозе;
врши обрачун накнаде за извршени ветеринарско-санитарни преглед пошиљки у производњи и промету;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Зрењанин

13. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту и
добробит животиња,
у звању саветник
са местом рада у Ади, Одсек
ветеринарске инспекције Кикинда,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима Програма мера
у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор
и контролу у унутрашњем и међународном промету
живих животиња, репродуктивног материјала, хране
за животиње; врши контролу спровођења националног плана мониторинга у области држања животиња и
производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових
метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и
ветеринарским организацијама, производњу, промет и
складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње
и промета лекова на мало; врши контролу обављања
ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу
испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета РС ради обезбеђења
средстава за спровођење мера здравствене заштите
животиња; припрема месечне извештаје и даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
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са местом рада у Чоки,
Одсек ветеринарске инспекције Кикинда,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац
Oпис послова: врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима Програма мера
у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и
контролу у унутрашњем и међународном промету живих
животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши контролу спровођења националног плана
мониторинга у области држања животиња и производње
хране за животиње ради утврђивања присуства остатака
фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши
контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова
у објектима за држање, производњу и промет животиња,
репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског
порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране
за животиње и промета лекова на мало; врши контролу обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама;
врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета РС ради
обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене
заштите животиња; припрема месечне извештаје и даје
предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Чока

15. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту
и добробит животиња,
у звању саветник
са местом рада у Новом Кнежевцу,
Одсек ветеринарске
инспекције Кикинда,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима Програма мера
у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор
и контролу у унутрашњем и међународном промету
живих животиња, репродуктивног материјала, хране
за животиње; врши контролу спровођења националног плана мониторинга у области држања животиња
и производње хране за животиње ради утврђивања
присуства остатака фармаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање,
производњу и промет животиња, репродуктивног
материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу,
промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране
за животиње и промета лекова на мало; врши контролу
обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама;
врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета РС ради
обезбеђења средстава за спровођење мера здравстве-

Место рада: Нови Кнежевац

16. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу
безбедности и квалитета
хране и споредних производа
животињског порекла,
у звању саветник

са местом рада у Апатину,
Одсек ветеринарске
инспекције Сомбор,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац
Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних производа животињског порекла у објектима
регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке
производа и хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и
мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз;
врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености
ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу
документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи
и унутрашњем промету; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Апатин

17. Радно место ветеринарски
инспектор у извозним објектима,
у звању саветник
са местом рада у Сомбору, Одсек
ветеринарске инспекције Сомбор,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране, производа, сировина и отпадака животињског порекла у извозним објектима; врши контролу
испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за клање животиња и прераду меса, у извозним
објектима и другим објектима за производњу хране,
производа животињског порекла намењених извозу и спровођење НССР-а; узима узорке производа
животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши контролумеђународних потврда о здравственом
стању увезене пошиљке и издаје међународне потврде
за пошиљке које се извозе; врши обрачун накнаде за
извршени ветеринарско-санитарни преглед пошиљки
у производњи и промету; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
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студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сомбор

18. Радно место ветеринарски
инспектор у извозним објектима,
у звању саветник
са местом рада у Новом Саду,
Одсек ветеринарске инспекције
Нови Сад,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране, производа, сировина и отпадака животињског
порекла у извозним објектима; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за
клање животиња и прераду меса, у извозним објектима и другим објектима за производњу хране, производа
животињског порекла намењених извозу и спровођење
НССР-а; узима узорке производа животињског порекла
ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши контролумеђународних потврда о здравственом стању увезене пошиљке и
издаје међународне потврде за пошиљке које се извозе;
врши обрачун накнаде за извршени ветеринарско-санитарни преглед пошиљки у производњи и промету;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад

19. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла,
у звању саветник

са местом рада у Сремској Митровици,
Група ветеринарске инспекције за
контролу безбедности и квалитета
хране и споредних производа
животињског порекла,
Одсек ветеринарске инспекције
Сремска Митровица,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
2 извршиоца
Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних
производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке производа и
хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско
санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену плана
НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна
накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе
пошиљки у производњи и унутрашњем промету; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сремска Митровица
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20. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла,
у звању саветник

са местом рада у Инђији, Група
ветеринарске инспекције за контролу
безбедности и квалитета хране и
споредних производа животињског
порекла, Одсек ветеринарске инспекције
Сремска Митровица, Одељење
ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац
Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних
производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке производа и
хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско
санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем промету;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Инђија

21. Радно место ветеринарски
инспектор у извозним објектима,
у звању саветник
са местом рада у Шиду, Одсек
ветеринарске инспекције Сремска
Митровица, Одељење ветеринарске
инспекције, Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране, производа, сировина и отпадака животињског
порекла у извозним објектима; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за
клање животиња и прераду меса, у извозним објектима и другим објектима за производњу хране, производа
животињског порекла намењених извозу и спровођење
НССР-а; узима узорке производа животињског порекла
ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши контролумеђународних потврда о здравственом стању увезене пошиљке и
издаје међународне потврде за пошиљке које се извозе;
врши обрачун накнаде за извршени ветеринарско-санитарни преглед пошиљки у производњи и промету;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Шид

22. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла,
у звању саветник
са местом рада у Аранђеловцу, Одсек
ветеринарске инспекције Крагујевац,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних
производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке производа и
хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско
санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену плана
НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна
накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе
пошиљки у производњи и унутрашњем промету; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Аранђеловац

23. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту
и добробит животиња, у звању
саветник

са местом рада у Рековцу, Група
ветеринарске инспекције за здравствену
заштиту и добробит животиња, Одсек
ветеринарске инспекције Јагодина,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац
Oпис послова: врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити
животиња и надзор над пословима Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу
у унутрашњем и међународном промету живих животиња,
репродуктивног материјала, хране за животиње; врши
контролу спровођења националног плана мониторинга у
области држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фармаколошких
супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за
држање, производњу и промет животиња, репродуктивног
материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности
и ветеринарским организацијама, производњу, промет и
складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и
промета лекова на мало; врши контролу обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и
ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења
финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у
корист буџета Републике Србије ради обезбеђења средстава
за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и даје предлоге за припрему плана
рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Рековац

24. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла

са местом рада у Јагодини, у звању
саветник, Група ветеринарске
инспекције за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла, Одсек
ветеринарске инспекције Јагодина,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац
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Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних
производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке производа и
хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско
санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем промету;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

водњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и
ветеринарским организацијама, производњу, промет и
складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње
и промета лекова на мало; врши контролу обављања
ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу
испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради
обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и
даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Јагодина

Место рада: Зајечар

25. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла,
у звању саветник

27. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла,
у звању саветник

Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних
производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке производа и
хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско
санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем промету;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних
производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке производа и
хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско
санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем промету;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бор

Место рада: Зајечар

са местом рада у Бору, Одсек
ветеринарске инспекције Бор, Одељење
ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

26. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту и
добробит животиња,
у звању саветник
са местом рада у Зајечару, Одсек
ветеринарске инспекције Зајечар,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима Програма мера
у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор
и контролу у унутрашњем и међународном промету
живих животиња, репродуктивног материјала, хране
за животиње; врши контролу спровођења националног плана мониторинга у области држања животиња и
производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових
метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, произБесплатна публикација о запошљавању

са местом рада у Зајечару, Одсек
ветеринарске инспекције Зајечар,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

28. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла,
у звању саветник

са местом рада у Ариљу, Група
ветеринарске инспекције за контролу
безбедности и квалитета хране и
споредних производа животињског
порекла, Одсек ветеринарске инспекције
Ужице, Одељење ветеринарске
инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац
Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних
производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке производа и
хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспек-

цијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско
санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем промету;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ариље

29. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту и
добробит животиња,
у звању саветник
са местом рада у Ивањици, Одсек
ветеринарске инспекције Чачак,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима Програма мера
у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор
и контролу у унутрашњем и међународном промету
живих животиња, репродуктивног материјала, хране
за животиње; врши контролу спровођења националног плана мониторинга у области држања животиња и
производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових
метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и
ветеринарским организацијама, производњу, промет и
складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње
и промета лекова на мало; врши контролу обављања
ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу
испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради
обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и
даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ивањица

30. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту и
добробит животиња,
у звању саветник

са местом рада у Краљеву, Група
ветеринарске инспекције за здравствену
заштиту и добробит животиња, Одсек
ветеринарске инспекције Краљево,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац
Oпис послова: врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима Програма мера
у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор
и контролу у унутрашњем и међународном промету
живих животиња, репродуктивног материјала, хране
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за животиње; врши контролу спровођења националног плана мониторинга у области држања животиња и
производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових
метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и
ветеринарским организацијама, производњу, промет и
складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње
и промета лекова на мало; врши контролу обављања
ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу
испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради
обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и
даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Краљево

31. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла,
у звању саветник

са местом рада у Рашки, Група
ветеринарске инспекције за контролу
безбедности и квалитета хране и
споредних производа животињског
порекла, Одсек ветеринарске инспекције
Краљево, Одељење ветеринарске
инспекције, Управа за ветерину
1 извршилац
Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних
производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке производа и
хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско
санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем промету;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Рашка

32. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту
и добробит животиња,
у звању саветник
са местом рада у Трстенику, Одсек
ветеринарске инспекције Крушевац,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима Програма мера
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у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор
и контролу у унутрашњем и међународном промету
живих животиња, репродуктивног материјала, хране
за животиње; врши контролу спровођења националног плана мониторинга у области држања животиња и
производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових
метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и
ветеринарским организацијама, производњу, промет и
складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње
и промета лекова на мало; врши контролу обављања
ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу
испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради
обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и
даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Трстеник

33. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла,
у звању саветник
са местом рада у Крушевцу, Одсек
ветеринарске инспекције Крушевац,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних
производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке производа и
хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско
санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем промету;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Крушевац

34. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту
и добробит животиња,
у звању саветник

са местом рада у Ражњу, Група
ветеринарске инспекције за здравствену
заштиту и добробит животиња, Одсек
ветеринарске инспекције Ниш, Одељење
ветеринарске инспекције, Управа за
ветерину
1 извршилац

Oпис послова: врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима Програма мера
у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и
контролу у унутрашњем и међународном промету живих
животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши контролу спровођења националног плана
мониторинга у области држања животиња и производње
хране за животиње ради утврђивања присуства остатака
фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши
контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова
у објектима за држање, производњу и промет животиња,
репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији,
хране за животиње и промета лекова на мало; врши
контролу обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза
субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради обезбеђења средстава за спровођење
мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и даје предлоге за припрему плана рада;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ражањ

35. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену заштиту и
добробит животиња,
у звању саветник

са местом рада у Београду, Група
ветеринарске инспекције за здравствену
заштиту и добробит животиња, Одсек
ветеринарске инспекције Београд,
Одељење ветеринарске инспекције,
Управа за ветерину
5 извршилацa
Oпис послова: врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима Програма мера
у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор
и контролу у унутрашњем и међународном промету
живих животиња, репродуктивног материјала, хране
за животиње; врши контролу спровођења националног плана мониторинга у области држања животиња и
производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових
метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и
ветеринарским организацијама, производњу, промет и
складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње
и промета лекова на мало; врши контролу обављања
ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу
испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради
обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и
даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектор, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд
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36. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу безбедности
и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла,
у звању саветник

са местом рада у Београду, Група
ветеринарске инспекције за контролу
безбедности и квалитета хране и
споредних производа животињског
порекла, Одсек ветеринарске инспекције
Београд, Одељење ветеринарске
инспекције, Управа за ветерину
1 извршилац
Oпис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и споредних
производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима узорке производа и
хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу;
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско
санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем промету;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд

37. Радно место гранични
ветеринарски инспектор,
у звању саветник

Група граничне ветеринарске инспекције
Мали Зворник, Одељење граничне
ветеринарске инспекције, Управа за
ветерину
1 извршилац
Oпис послова: врши ветеринарско санитарну контролу пошиљака, увоз и провоз животиња, хране, производа и отпадака животињског порекла, репродуктивног
материјала, хране за животиње, компонената за храну
за животиње, лекова, медицинских средстава за употребу у ветерини, дијагностичких препарата и других
производа, који садрже елементе анималног порекла, а
којима се може пренети заразна болести животиња преко државне границе на граничном прелазу за друмски,
железнички или речни саобраћај; контролише здравствену исправност и квалитет производа, хране и отпадака животињског порекла, контролу услова транспорта
животиња, хране производа и отпадака животињског
порекла; врши контролу међународних ветеринарских
потврда о здравственом стању пошиљки; узима узорке
пошиљки производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње ради испитивања
њихове хигијенске и квалитативне исправности; даје
налоге за преглед пошиљака при увозу надлежном ветеринарском инспектору у местима царињења-царинским
магацинима или слободним зонама, уколико преглед
није извршен на граничном прелазу; врши контролу
угрожених и заштићених врста дивље фауне у међународном промету; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 5 година, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Мали Зворник
Бесплатна публикација о запошљавању

38. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Новом Саду, Одсек
фитосанитарне инспекције Нови Сад,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
2 извршиоца
Опис послова: врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету; промет и примену
средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача
земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење
семена и садног материјала пољопривредног биља, као
и производњу, дораду, промет и коришћење семена
пољопривредног биља органског порекла за заснивање
органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и
резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и
друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама
странака према прописима који регулишу област општег
управног поступка, област заштите биља, средстава за
заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта,
семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад

39. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Сомбору, Одсек
фитосанитарне инспекције Нови Сад,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
1 извршилац
Oпис послова: врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету; промет и примену
средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача
земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење
семена и садног материјала пољопривредног биља, као
и производњу, дораду, промет и коришћење семена
пољопривредног биља органског порекла за заснивање
органске производње; издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и
резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и
друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама
странака према прописима који регулишу област општег
управног поступка, област заштите биља, средстава за
заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта,
семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-

цијалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сомбор

40. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Суботици, Одсек
фитосанитарне инспекције Нови Сад,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
1 извршилац
Oпис послова: врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету; промет и примену
средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача
земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење
семена и садног материјала пољопривредног биља, као
и производњу, дораду, промет и коришћење семена
пољопривредног биља органског порекла за заснивање
органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и
резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и
друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама
странака према прописима који регулишу област општег
управног поступка, област заштите биља, средстава за
заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта,
семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Суботица

41. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Кикинди, Одсек
фитосанитарне инспекције Нови Сад,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
1 извршилац
Oпис послова: врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету; промет и примену
средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача
земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење
семена и садног материјала пољопривредног биља, као
и производњу, дораду, промет и коришћење семена
пољопривредног биља органског порекла за заснивање
органске производње; издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и
резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и
друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама
странака према прописима који регулишу област општег
управног поступка, област заштите биља, средстава за
заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта,
семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
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Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Кикинда

42. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Зрењанину, Одсек
фитосанитарне инспекције Нови Сад,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
1 извршилац
Oпис послова: врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету; промет и примену
средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача
земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење
семена и садног материјала пољопривредног биља, као
и производњу, дораду, промет и коришћење семена
пољопривредног биља органског порекла за заснивање
органске производње; издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и
резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и
друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама
странака према прописима који регулишу област општег
управног поступка, област заштите биља, средстава за
заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта,
семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Зрењанин

43. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Панчеву, Одсек
фитосанитарне инспекције Нови Сад,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
1 извршилац
Oпис послова: врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство
ГМО у производњи и промету; промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта,
производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу,
дораду, промет и коришћење семена пољопривредног
биља органског порекла за заснивање органске производње; издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши
службено узорковање за лабораторијска испитивања на
присуство штетних организама и резидуа средстава за
заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по
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поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка, област
заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и
оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и
ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка
надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због
учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Панчево

44. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Сремској Митровици,
Одсек фитосанитарне инспекције
Нови Сад, Одељење фитосанитарне
инспекције, Управа за заштиту биља
1 извршилац
в врши контроле које се односе на: присуство штетних
организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету; промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног
материјала пољопривредног биља, као и производњу,
дораду, промет и коришћење семена пољопривредног
биља органског порекла за заснивање органске производње; издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши
службено узорковање за лабораторијска испитивања на
присуство штетних организама и резидуа средстава за
заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по
поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка,
област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану
биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним
органима; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сремска Митровица

45. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Руми, Одсек
фитосанитарне инспекције Нови Сад,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
1 извршилац
Oпис послова: врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету; промет и примену

средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача
земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење
семена и садног материјала пољопривредног биља, као
и производњу, дораду, промет и коришћење семена
пољопривредног биља органског порекла за заснивање
органске производње; издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и
резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и
друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама
странака према прописима који регулишу област општег
управног поступка, област заштите биља, средстава за
заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта,
семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Рума

46. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Београду, Одсек
фитосанитарне инспекције Београд,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
1 извршилац
Oпис послова: врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО организама у производњи и промету; промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и
оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет
и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и
коришћење семена пољопривредног биља органског
порекла за заснивање органске производње; издаје
биљне пасоше и фитосертификате; врши службено
узорковање за лабораторијска испитивања на присуство
штетних организама и резидуа средстава за заштиту
биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима
који регулишу област општег управног поступка, област
заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и
оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка надлежном прекршајном органу и кривичне
пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд

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

Администрација и управа

47. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Смедереву, Одсек
фитосанитарне инспекције Београд,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
1 извршилац
Oпис послова: врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО организама у производњи и промету; промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и
оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет
и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и
коришћење семена пољопривредног биља органског
порекла за заснивање органске производње; издаје
биљне пасоше и фитосертификате; врши службено
узорковање за лабораторијска испитивања на присуство
штетних организама и резидуа средстава за заштиту
биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима
који регулишу област општег управног поступка, област
заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и
оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка надлежном прекршајном органу и кривичне
пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Смедерево

48. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Пожаревцу, Одсек
фитосанитарне инспекције Београд,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
2 извршиоца
Oпис послова: врши контроле које се односе на:
присуство штетних организама у земљишту и биљу,
присуство ГМО организама у производњи и промету; промет и примену средстава за заштиту и исхрану
биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала
пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје
биљне пасоше и фитосертификате; врши службено
узорковање за лабораторијска испитивања на присуство
штетних организама и резидуа средстава за заштиту
биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописимакоји регулишу област општег управног поступка, област
заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и
оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка надлежном прекршајном органу и кривичне
пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спеБесплатна публикација о запошљавању

цијалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Пожаревац

49. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Пријепољу, Одсек
фитосанитарне инспекције Ваљево,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
1 извршилац
Oпис послова: врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО организама у производњи и промету; промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и
оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет
и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и
коришћење семена пољопривредног биља органског
порекла за заснивање органске производње; издаје
биљне пасоше и фитосертификате; врши службено
узорковање за лабораторијска испитивања на присуство
штетних организама и резидуа средстава за заштиту
биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима
који регулишу област општег управног поступка, област
заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и
оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка надлежном прекршајном органу и кривичне
пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена
технологија или из научне области менаџмент и бизнис
- одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Пријепоље

50. Радно место гранични
фитосанитарни инспектор за
контролу пошиљака у местима
царињења, у звању саветник

са местом рада у Крагујевцу, Одсек
граничне фитосанитарне инспекције
за контролу пошиљака у местима
царињења, Одељење граничне
фитосанитарне инспекције, Управа за
заштиту биља
1 извршилац
Oпис послова: врши контролу пошиљака хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла у промету увозу, извозу и провозу на местима царињења;
врши преглед документацију и физички преглед хране
и хране за животиње и сачињава записник о извршеном прегледу на местима царињења; врши узорковање
и давање налога за лабораторијско испитивање хране и
хране за животиње биљног и мешовитог порекла; доноси решења о забрани стављања у промет и уништавања
хране и хране за животиње; доноси остала решења и
друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама
странака према прописимакоји регулишу област општег
управног поступка, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу,
врши контролу изврења наложених мера, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек за механизацију у пољопривреди или
одсек прехрамбена технологија или из научне области
менаџмент и бизнис - одсек агроекономија или из стручне
области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену
технологију на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од
најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Крагујевац

51. Радно место гранични
фитосанитарни инспектор за
контролу пошиљака у местима
царињења, у звању саветник

са местом рада у Лозници, Одсек
граничне фитосанитарне инспекције
за контролу пошиљака у местима
царињења, Одељење граничне
фитосанитарне инспекције, Управа за
заштиту биља
1 извршилац
Oпис послова: врши контролу пошиљака хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла у промету увозу, извозу и провозу на местима царињења;
врши преглед документацију и физички преглед хране
и хране за животиње и сачињава записник о извршеном прегледу на местима царињења; врши узорковање
и давање налога за лабораторијско испитивање хране и
хране за животиње биљног и мешовитог порекла; доноси решења о забрани стављања у промет и уништавања
хране и хране за животиње; доноси остала решења и
друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама
странака према прописима који регулишу област општег
управног поступка, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу,
врши контролу изврења наложених мера, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек
општи или одсек за механизацију у пољопривреди или
одсек прехрамбена технологија или из научне области
менаџмент и бизнис - одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Лозница

52. Радно место за предлагање
мера шумарске политике и
имплементације Програма развоја
шумарства, у звању самостални
саветник
Одсек за шумарску политику и
реализацију мера на унапређењу
шумарства, Управа за шуме
1 извршилац

Oпис послова: предлаже мере и учествује у изради докумената јавне политике из области шумарства;
учествује у припреми стручних основа за израду прописа
из области шумарства и ловства; остварује међусекторску сарадњу; прати и предлаже унапређење успостављене сарадње у оквиру европских процеса и иницијатива
везаних за сектор шумарства и припрема стручне основе
за имплементацију преузетих обавеза у домаће законодавство; сарађује са корисницима шума, научним и другим установама у циљу имплементације међународних
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и националних прописа и стандарда из области шумарства; израђује предлоге пројеката који се финансирају
из донација и предприступних фондова; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке - смер шумарство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5
година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд

53. Радно место шумарски и ловни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Аранђеловцу, Одсек
шумарске и ловне инспекције Краљево,
Одељење шумарске и ловне инспекције,
Управа за шуме
1 извршилац
Oпис послова: обавља припреме за инспекцијски надзор; врши инспекцијски надзор, сачињава записник и
по потреби налаже мере, односно доноси решење ради
отклањања утврђених неправилности; врши контролу
извршења наложених мера; подноси захтеве и пријаве
надлежним органима у складу са својим овлашћењима;
врши инспекцијски и стручни надзор над радом органа и
установа којима је поверено вршење поверених послова и контролише коришћење средстава буџетског фонда; израђује периодичне извештаје о раду; усавршава
стручна и друга потребна знања ради унапређења радне успешности; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер
шумарства, мастер инжењер шумарства, специјалиста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер
шумарства) односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, радно искуство у струци од најмање три
године, положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Аранђеловац

54. Радно место шумарски и ловни
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Прокупљу, Одсек
шумарске и ловне инспекције Ниш,
Одељење шумарске и ловне инспекције,
Управа за шуме
1 извршилац

најмање три године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Прокупље

55. Радно место водни инспектор,
у звању саветник

са местом рада у Новој Вароши, Одсек
водне инспекције Краљево, Одељење
водне инспекције, Републичка дирекција
за воде
1 извршилац
Oпис послова: врши контролу над изградњом објеката и извођење других радова који могу да проузрокују
квалитативне или квантитативне промене у природном
или вештачки успостваљеном водном режиму; врши
контролу водних дозвола, водних сагласности, потврда,
документације за одбрану од поплава, водних књига,
пословних књига, катастра вода, катастра загађивача
вода, катастра бујичних токова и катастра водопривредних објеката, и осталих докумената; врши контролу
начина искоришћавања водопривредних објеката ради
утврђивања да ли је њихово искоришћавање у складу
са издатим водним сагласностима, водним дозволама
и потврдама; контролише функционисање уређаја на
објектима који су од значаја за сигурност тих објеката и постројења, као и функционисање, исправност и
ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних вода;
контролише режим и квалитет вода у природним и
вештачким водотоцима, језерима и подземним водама;
контролише постојање прописаног водног режима у
погледу обезбеђења гарантованог минималног протицаја низводно од захвата; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне области
грађевинско инжењерство- хидротехнички смер или из
научне области биотехничке науке - бујичарски смер или
водопривредни смер или из стручне области технолошко инжењерство на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство
у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нова Варош

56. Радно место за послове праћења
реализације годишњег програма
радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног
земљишта Републике Србије,
у звању саветник
Одсек за планирање коришћења
пољопривредног земљишта, Управа за
пољопривредно земљиште
2 извршиоца

Oпис послова: обавља припреме за инспекцијски надзор; врши инспекцијски надзор, сачињава записник и
по потреби налаже мере, односно доноси решење ради
отклањања утврђених неправилности; врши контролу
извршења наложених мера; подноси захтеве и пријаве
надлежним органима у складу са својим овлашћењима;
врши инспекцијски и стручни надзор над радом органа и
установа којима је поверено вршење поверених послова и контролише коришћење средстава буџетског фонда; израђује периодичне извештаје о раду; усавршава
стручна и друга потребна знања ради унапређења радне успешности; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.

Oпис послова: утврђује усклађеност услова и израђује
решења о давању сагласности на програме заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
које доносе јединице локалне самоуправе и аутономна
покрајина; израђује решења о давању сагласности на
одлуку о расписивању огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израђује припрему
сагласности на инвестициона улагања на пољопривредном земљишту; врши контролу испуњености услова за
остваривање права пречег закупа и осталих врста закупа;
учествује ажурирању географског информационог система о пољопривредном земљишту; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (дипл.
инжењер шумарства, мастер инжењер шумарства,
специјалиста инжењер шумарства, специјалиста струк.
инжењер шумарства), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од

Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке или из научне области економске
науке или из научне области правне науке или из научне области гео-науке - одсек геологија или ИМТ студија
- дипл. просторни планер, мастер просторни планер, специјалиста просторни планер 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 годи-
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не или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд

57. Радно место за послове уређења
пољопривредног земљишта, у звању
самостални саветник

Одсек за заштиту, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта, Управа за
пољопривредно земљиште
1 извршилац
Oпис послова: припрема предлоге мера и активности на уређењу пољопривредног земљишта; учешће
у припреми предлога Програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у делу
који се односи на заштиту и уређење пољопривредног земљишта; припрема анализу стања заштите и
уређења пољопривредног земљишта; припрему документације за објављивање конкурса о додели средстава за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног
земљишта, оцену пројеката-програма, припрему одлука
и уговора о коришћењу средстава за заштиту, уређење
и коришћење пољопривредног земљишта; припрему
решења о исплати средстава и праћење реализације
ових пројеката-програма; припрема предлоге уговора
и измене уговора са корисницима буџетских средстава;
припрема и прати реализацију програма комасације и
добровољног груписања пољопривредног земљишта;
учествује у припреми предлога за развргнуће пољопривредног земљишта када је држава сувласник пољопривредног земљишта, у припреми предлога за замену
пољопривредног земљишта у државном власништву, у
припреми предлога за разграничење и добровољно груписање пољопривредног земљишта у државном власништву са пољопривредним земљиштем у приватном
власништву; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке или из научне области економске
науке или из научне области правне науке или из научне области гео-науке - одсек геологија или ИМТ студија
- дипл. просторни планер, мастер просторни планер, специјалиста просторни планер на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државном
органу, 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 сва извршилачка радна места:
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 (поседовање знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса 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
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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:
За радна места под редним бројем 1 (1а и 1б):
1. посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе
методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи
из делокруга радног места (Закон о пољопривредном
земљишту) - провераваће се усмено путем симулације;
2. посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем 2 (2а, 2б, 2в,
2г, 2д, 2ђ, 2е, и 2ж):
1. посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе
методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из
делокруга радног места (Закон о сточарству и Закон о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју) провераваће се усмено путем симулације;
2. посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем 3 (3а, 3б, 3в и 3г):
1. посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе
методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи
из делокруга радног места (Закон о јаким алкохолним
пићима и Закон о безбедности хране) - провераваће се
усмено путем симулације;
2. посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем 4 (4а, 4б, 4в, 4г,
4д и 4ђ):
1. посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из делокруга
радног места (Закон о безбедности хране и Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла) провераваће се усмено путем симулације;
2. посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем од 5 до 36:
1. посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак, управБесплатна публикација о запошљавању

ни спорови, основе казненог права и казненог поступка,
поступак инспекцијског надзора), 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 релевантни
прописи из делокруга радног места (Закон о ветеринарству) - провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 37:
1. посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак, управни спорови, основе казненог права и казненог поступка,
поступак инспекцијског надзора), 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 релевантни
прописи из делокруга радног места (Закон о ветеринарству) - провераваће се усмено путем симулације
За радна места под редним бројем од 38 до 49:
1. посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, основе прекршајног права и прекршајни
поступак, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликата), посебна функционална
компетенција за радно место, релевантни прописи из
надлежности органа (Закон о здрављу биља, Закон о
садном материјалу воћака винове лозе и хмеља, Закон
о средствима за заштиту биља, Закон о семену, Закон о
средствима за исхрану биља, Закон о ГМО, Закон о безбедности хране) и посебна функционална компетенција
за радно место, релевантни пописи из делокруга радног
места (Правилник о фитосанитарној контроли биља,
биљних производа и прописаних објеката у међународном промету, Правилник о листама штетних организама
и листама биља, биљних производа и прописаних објеката и Правилник о утврђивању Програма мера заштите
здравља биља) - провераваће се усмено путем симулације.
2. посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем од 50 до 51:
1. посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, основе прекршајног права и прекршајни
поступак, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликата), посебна функционална
компетенција за радно место, релевантни прописи и
акти из делокруга радног места (Закон о ГМО, Закон о
безбедности хране, Закон о јаким алкохолним пићима,
Закон о вину, Правилник о микробиолошкој исправности
намирница у промету, Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране) - провераваће се усмено
путем симулације;
2. посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бројем 52:
1. посебна функционална компетенција за радно место
страни језик (енглески језик ниво Б1) - провераваће се
усмено путем разговора;
2. посебна функционална компетенција за област рада
послови међународне сарадње и европских интеграција
(познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније) и посебна функционална компетенција за радно место, прописи из делокруга радног
места (Закон о планском систему Републике Србије) провераваће се писмено путем есеја.
Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању
енглеског језика на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање
страног језика, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних

језика који су тражени конкурсом), 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
За радна места под редним бројем од 53 до 54:
1. посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе
методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи
из делокруга радног места (Закон о шумама и Закон
о дивљачи и ловству) - провераваће се усмено путем
симулације;
2. посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бројем 55:
1. посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе
методологије анализе ризика), посебна функсционална 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 прописи
и акти из надлежности и организације органа (Закон о
водама) - провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 56:
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 и секторске анализе;) и посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности органа (Закон о пољопривредном земљишту) провераваће се писано путем симулације;
2. посебна функционална компетенција за радно место
прописи и акти из делокруга радног места (Правилник
о условима и поступку давања у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини, Закон
о враћању одузете имовине и обештећењу, Закон о
враћању утрина и пашњака селима на коришћење) провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 57:
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 и секторске анализе;) и посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности органа (Закон о пољопривредном земљишту) провераваће се писано путем симулације.
2. посебна функционална компетенција за радно место
прописи и акти из делокруга радног места ( Закон о
планирању и изградњи) - провераваће се усмено путем
симулације.
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка 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) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираног 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 се шаљу поштом
на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Немањина 22-26, 11000 Београд, или
се предају непосредно на писарници Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места”.
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V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Даниела Гилезан и Бранислава Ђорић, тел.
011/3616-284 и 011/3621-958 од 9.00 до 13.00 часова.
VI 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.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде или у штампаној верзији
на писарници Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд, Немањина 22-26.
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 уверења о положеном испиту
за инспектора; 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 орибављају
личне податке о чињеницима 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 / уверење о положеном испиту за
инспектора. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
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. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкур-
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сном 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 Министарства.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место
посебно.
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.
XI Врста радног односа: За сва радна места радни
однос заснива се на неодређено време.
XII 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 поступци ће
се спровести, почев од 26. августа 2019. године, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем
на адресе које су навели у својим пријавама или путем
имејл-адресе.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера
посебних функционалних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту
и времену спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које
наведу у својим обрасцима пријаве.
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.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на
радном месту инспектора на неодређено време и лице
које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за
инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа (ова напомена
се односи на сва радна места, изузев на радна места под
редним бројем 52, 56 и 57).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је именовао министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, директор Управе за заштиту биља, в.д. директора
Управе за ветерину, в.д. директора Управе за пољопривредно земљиште, в.д директора Управе за шуме и в.д.
директора Републичке дирекције за воде.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa
пољопривреде, шумарства и водопривреде; 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.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Поп Лукина 7-9
Београд

На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5341/2019 од 29. маја 2019. године,
Министарство финансија - Управа за јавни дуг, оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9,
11000 Београд
II Радна места које се попуњава:

1. Радно место за стручно
аналитичке послове евидентирања и
праћења пројектних и програмских
зајмова
у Групи за евидентирање и праћење
пројектних и програмских зајмова,
у звању саветник, систематизовано под
редним бројем 17. Правилника
1 извршилац

Опис послова: Сачињава и води eвиденције о зајмовима у складу са финансијским уговорима које је закључила Република као и по oснову издатих гаранција Републике; уноси, прати, контролише и проверава обрачун
обавеза по основу закључених финансијских уговора и
ажурира каматне стопе, девизне курсеве и евентуалне
друге податке у информационом систему Управе за јавни дуг; обавља послове у вези са праћењем реализације
зајмова по основу јавног дуга и сарађује са Управом за
трезор, Народном банком Србије, зајмодавцима и другим органима и организацијама; обавља послове у вези
са усаглашавањем трансакција за зајмове по основу
јавног дуга и сарађује са домаћим и страним пословним
банкама, кредиторима и осталим зајмодавцима; обавља
послове у вези са усаглашавањем података за трансакције по основу јавног дуга и сарађује са корисницима
кредита; сарађује са надлежним министарствима, другим органима и организацијама у извршавању послова
из делокруга рада Групе; прати имплементацију уговора о задуживању и уговора о задуживању из средстава
јавног дуга - трансферни зајмови; и други послови по
налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке или правне науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука или из научне односно
стручне области у оквиру природно-математичких наука
или техничко-технолошких наука 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.

2. Радно место за канцеларијске и
евиденционе послове

у Групи за стручно оперативне
послове, у Одсеку за интерну контролу,
финансијске и стручно оперативне
послове, у звању референта,
систематизовано под редним бројем 23.
Правилника
1 извршилац
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Администрација и управа
Опис послова: Врши пријем, разврставање и евиденцију поште и предмета; води евиденцију о кретању
предмета; експедује и архивира акте; обавља послове
уноса података у информациони систем; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: средња стручна спрема, најмање 2 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9
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:
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.
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.
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:
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 анализирање доступних
информација) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантно професионално окружење, прописи и акти
из надлежности и организације органа (Закон о јавном
дугу) - провераваће се путем есеја (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески Б1) - провераваће се путем разговора (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање и
методе вођења интерних и доставних књига) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантно професионално окружење, прописи и акти
из надлежности и организације органа (Закон о јавном
дугу) - провераваће се путем есеја (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о категоријама регистарског материјала са роковима
чувања) - 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.
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).
Бесплатна публикација о запошљавању

Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на веб-страници Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на веб-страници Министарства финансија - Управа
за јавни дуг, www.javnidug.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
Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд и Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9,
11000 Београд са назнаком за јавни конкурс.
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 и страног језика.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару и страног језика биће
ослобођени провере компетенције дигитална писменост
и енглески језик Б1, сем уколико комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ којим
се кандидат ослобађа од провере опште компетенције
дигитална писменост и енглески језик Б1.
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
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.
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 Министарство финансија - Управа за
јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд.
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 02. сптембра 2019. године, о чему
ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или
електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провере општих функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се обавити у Служби за управљање кадровима, Палатa „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).
Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Министарству
финансија - Управи за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000
Београд.
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: Милица Милићевић Стојановић, тел. 011/2927-614.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу
се поштом на адресу Министарство финансија - Управа
за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс са називом радног места на који
се конкурише”, или предају непосредно на писарници
Министарства финансија - Управе за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд 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.
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Администрација и управа
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.
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.
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.
Датум оглашавања: 07.08.2019. године, датум
истека рока за пријављивање: 15.08.2019.

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА РЕВИЗИЈУ
СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
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“, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске
уније, Београд, Немањина 11.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стручну подршку
ревизији

у звању млађи саветник, у Групи
за ревизију програма - изградња
институција и јачање капацитета;
друштвено-економски и регионални
развој; запошљавање, социјална
политика, образовање, промовисање
родне равноправности и развој људских
ресурса - Национални акциони програм
2 извршиоца
Опис послова: учествује у припреми оперативних планова ревизије за програме, у оквиру делокруга Групе;
учествује у прикупљању ревизорских доказа у складу
са усвојеном методологијом; спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном методологијом;
учествује у формирању ревизорских досијеа; припрема
податке за израду извештаја и мишљења о спровођењу
наведеног програма; учествује у извршавању мање сложених послова и води рачуна да обезбеди ефикасније
и рационалније извођење ревизија и развоју техничке
и технолошке подршке током остваривања ревизије;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање 5 година радног
стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за стручну подршку
ревизији

у звању млађи саветник, у Групи за
ревизију у оквиру програма регионална
и територијална сарадња
2 извршиоца
Опис послова: учествује у припреми оперативних планова ревизије за програме, у оквиру делокруга Групе;
учествује у прикупљању ревизорских доказа у складу
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са усвојеном методологијом; спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном методологијом;
учествује у формирању ревизорских досијеа; припрема
податке за израду извештаја и мишљења о спровођењу
наведеног програма; учествује у извршавању мање сложених послова и води рачуна да обезбеди ефикасније
и рационалније извођење ревизија и развоју техничке
и технолошке подршке током остваривања ревизије;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање 5 година радног
стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада: Београд, Немањина 4
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата
(за оба оглашена радна места): 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 за сва извршилачка радна
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће
се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост, ако поседујете
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени
тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија
ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли
може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који
су испунили мерила за проверу општих функционалних
компетенција, врши се провера посебних функционалних
компетенција, и то:
• Посебна функционална компетенција за област рада
послови ревизије - Спровођење годишњег плана интерне ревизије - провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - Прописи из надлежности органа (Уредба
о управљању програмима претприступне помоћи ЕУ у
оквиру инструмената претприступне помоћи (ИПА II),
за период 2014.-2020. године) - провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (Енглески Б1) - провераваће се
усмено путем разговора.
Напомена: уколико учесник конкурса поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
знању енглеског језика, на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције
знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији, а да ће Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли
може или не може да прихвати доказ који је приложен
уместо усмене провере.
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савес-

ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорака 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).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, www.aa.gov.rs.
V Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку (за оба оглашена
радна места): Конкурсна комисија је одлучила да ће
се међу кандидатима који конкуришу на наведена радна
места, чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, провера наведених
компетенција обавити почев од 26. августа 2019. године.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција за оба оглашена радна места ће
се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина
2 (источно крило). Провера посебних функционалних
компетенција и интервју са комисијом за оба оглашена
радна места ће се обавити у просторијама Канцеларије
за ревизију система управљања средствима Европске
уније (Немањина 4, осми спрат).
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе
изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве или путем телеграма на адресу коју
су навели у обрасцу пријаве.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Пријава на конкурс шаље се
поштом на адресу Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, Немањина 11, 11000
Београд, или предаје непосредно у писарници Владе Републике Србије, Београд, Немањина 11, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
(назив радног места)”.
VII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Саво Рончевић и Татјана Весковић, тел: 011/3639-978,
Канцеларија за ревизију система управљања средствима
Европске уније, од 10 до 13 часова.
VIII 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.
IX Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
X Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs и Канцеларије за ревизију система
управљања средствима Европске уније: www.aa.gov.rs
или у штампаној верзији на писарници Владе Републике
Србије, Београд, Немањина 11.
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.
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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; 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 01. марта
2017. године у основним судовима, односно општинским
управама. Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
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 наведену адресу: Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд, Немањина 11.
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 Трајање радног односа: За оглашена радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду
у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на основу
провере компетенција. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима /
уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

ким студијама на факултету, радно искуство у струци од
најмање 3 године, положен државни стручни испит као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној 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), биће одбачене.

Место рада: Београд, Немањина 6

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.aa.gov.rs) и огласној табли Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније: 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

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

Дирекција за железнице на основу члана 54 Закона о
државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9
став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 2/2019) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-6300/2019 од 26. јуна 2019. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Дирекција за железнице, Београд, Немањина 6
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за праћење и анализу
извршења обавеза из области права
путника
у Групи за права путника и заједничке
послове у Одељењу за регулисање
железничког тржишта, лиценце,
права путника и заједничке послове,
звањe саветник
1 извршилац

Опис послова: Прати и учествује у контроли извршења законских обавеза железничких превозника према путницима; прати поступке по притужбама путника и
израђује извештаје и анализе о томе; израђује извештаје
у вези са спроведеним контролама извршења законских
обавеза железничких превозника према путницима;
прати стање и води евиденције о поступцима у вези са
правима путника; прикупља податке и учествује у изради извештаја из делокруга Одељења; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из стручне области
саобраћајно инжењерство-железнички одсек, машинско
инжењерство, електротехничко и рачунарско инжењерство, 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 специјалистич-

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне, посебне
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој
се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
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 путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције дигитална писменост, ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведене 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 ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте
приложили уместо тестовне провере.
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 у одређеној
области рада - студијско-аналитички послови - израда
секторских анализа провераваће се путем симулације
(писано);
• посебна функционална компетенција у одређеној
области рада - управно-правни послови (општи управни
поступак) - провераваће се путем симулације (писано);
• посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о железници) провераваће се путем
симулације (писано).
3) Понашајне компетенције
Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност и посвећеност и
интегритет) - провераваће се путем психометријских
тестова - стандардизовани инструмент (писмено) и итервјуа базираном на компетенцијама (усмено).
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 сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Дирекције за железнице, www.raildir.gov.rs.
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом на адресу: Дирекција за железнице, Немањина
6, 11000 Београд, или се подносе непосредно на писарници Дирекције за железнице, Немањина 6, Београд, са
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
V Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Гордана Коцић, тел. 011/3618-216 и Нина Ивковић, тел.
011/3618-337, Дирекција за железнице, од 10.00 до 13.00
часова.
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VI 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.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Дирекције за железнице и Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Дирекције
за железнице, Београд, Немањина 6, доступан радним
даном од 7.30 до 15.30.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве
се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
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 01. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.

XI Трајање радног односа: Радни однос заснива се
на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном раду
у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног односа.
XII 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 26. августа 2019. године, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на
адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју
са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Дирекције за железнице (Немањина 6, трећи спрат).
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене. Јавни конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор
Дирекције за железнице.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.raildir.gov.rs) и огласној табли Дирекције за железнице, на интерент презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на
интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за радно место, може се
преузети на званичној интернет презентацији Дирекције за железнице или у штампаној верзији на писарници Дирекције за железнице, Београд, Немањина 6.

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.

| Број 841-842 | 07.08.2019.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16
II Радна места које се попуњавају:

1. Пројектант информационих
система и програма, звање
самостални саветник

Одсек за планирање и анализу, Одељење
за информационе системе и регистре,
Сектор за развој информационих
технологија
и електронске управе
1 извршилац
Опис послова: припрема и израђује анализе пословних система корисника и дефинише пројектни задатак
за развој, одржавање и редован рад информационих
система и регистара; израђује анализе о постојећем
стању информационих система и регистара и припрема извештаје; израђује пројектну документацију, прати
реализацију пројеката и израђује извештаје; припрема
програмске захтеве (пројектну спецификацију); припрема извештаје, информације и презентације у вези са
пројектима на којима је ангажован; прати и примењује
стандарде у области развоја информационих система и
регистара и обавља друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких наука 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 рад на
радном месту.

звање саветник, Одсек за планирање
и анализу, Одељење за информационе
системе и регистре, Сектор за развој
информационих технологија и
електронске управе
1 извршилац

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 радних
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку.
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На основу чл. 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), члана 9 став 1,
члана 10 став 1, члана 11 став 1 и члана 13 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 112-6438/2019 од
26.06.2019. године. године, оглашава

2. Систем инжењер информационих
система и технологија

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.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на
наведену адресу Дирекције за железнице.

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ
УПРАВУ

Посао се не чека, посао се тражи

Опис послова: спроводи анализу пројектног задатка и
врши избор процедуре његовог решавања; пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног информационог система заснованог
на смарт картицама - опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему; прати
реализацију послова имплементације и одржавања
интегрисаног система заштите и контроле приступа и
коришћења информационих система и регистара, као
и модела израда резервних копија података; израђује
пројектну документацију и прати реализацију пројеката;
обавља друге послове по налогу шефа одсека.
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Администрација и управа
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких наука 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; радно искуство у
струци од најмање три године; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном
месту.

3. Шеф Одсека за пројектовање и
имплементацију
звање самостални саветник, Одсек
за пројектовање и имплементацију,
Одељење за информационе системе
и регистре, Сектор за развој
информационих технологија и
електронске управе
1 извршилац

Опис послова: руководи, организује, координира
рад запослених у Групи; координира припрему анализа и пројеката развоја и имплементације информационих система и регистара; координира пројектовање и
имплементацију информационих система и регистара;
анализира и проучава законе, друге прописе од значаја
за развој и одржавање информационих система и регистара; стара се о редовном одржавању база података контрола интегритета; надзире припрему и израду техничке документације и упутстава за припрему и израду
информационих система; врши контролу реализованих
апликација у односу на постављене захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге
послове по налогу начелника одељења.
Услови: стечено високо образовање из стручне области
електротехничког или рачунарског инжењерства или научних области математичких или организационих 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; радно искуство у струци од најмање пет
година; положен државни стручни испит; као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

4. Пројектант информатичке
инфраструктуре

звање виши саветник, Одсек за развој
и одржавање мреже, Одељење за
рачунарске комуникације, управљање
мрежама и интернет технологије, Сектор
за информационо-комуникациону
инфраструктуру
1 извршилац
Опис послова: спроводи анализу јединствене информационо-комуникационе мреже органа и дефинише
пројектне задатке, одржавање и рад; пројектује моделе
интеграције рачунарске и мрежне опреме и системског
софтвера и сервиса; пројектује и надгледа имплементацију хардверских и софтверских решења за заштиту
података и информација на мрежи; дефинише и надгледа послове везане за надзор и управљање мрежама; пројектује моделе заштите и контроле приступа и
коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и
модела израда резервних копија података; прати развој
нових технологија, тестира нова комуникациона хардверска и софтверска решења; обавља и друге послове
по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне области
електротехничког или рачунарског инжењерства или из
научне области математичких или организационих наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер на академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; радно искуство у струци од најмање седам
година; положен државни стручни испит; као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Бесплатна публикација о запошљавању

5. Радно место за опште - правне
послове

звање самостални саветник, Сектор
за правне, кадровске, финансијске и
административне послове
1 извршилац
Опис послова: пружа стручну помоћ државним службеницима и намештеницима у остваривању права из
радног односа; припрема изјашњења на жалбе Жалбеној комисији Владе; припрема предлоге уговора о привременим и повременим пословима и уговора о делу
и стара се о њиховом спровођењу; припрема акта из
области безбедности и здравља на раду; израђује акта о
пружању информација од јавног значаја; обавља стручне послове у поступку јавних набавки; израђује уговоре
о раду и друга акта за запослене и обавља друге послове
по налогу помоћника директора.
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 4 године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци
од најмање пет година; положен државни стручни испит;
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада за сва радна места: Београд, Катићева
14-16.
III У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије
провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције дигитална писменост (поседовање знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса 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.
Посебнe функционална компетенција за радно
место број 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података) - провераваће
се путем симулације (писмено).
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 радно место базе података (SQL server) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебнe функционална компетенција за радно
место број 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података) - провераваће
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о информационој безбедности) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место базе података (SQL server) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебнe функционална компетенција за радно
место број 3:
Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података) - провераваће
се путем симулације (писмено).
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).
Посебнe функционална компетенција за радно
место број 4:
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (информациона безбедност, TCP/
IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows,
Linux)) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о електронској управи, Закон о информационој
безбедности) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место процедуре опреме и друго (мрежни протоколи, рутинг
протоколи, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса и сигурносни проблеми и криптографска технологија) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебнe функционална компетенција за радно
место број 5:
Посебна функционална компетенција за област рада
управљање људским ресурсима (радно-правни односи у
државним органима) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама)
- провераваће се путем симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних кометенција могу се
наћи на интернет презентацији Kaнцеларије за информационе технологије и електронску управу (www.ite.gov.rs).
Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање
професионалних односа и савесност, посвећеност и
интегритет, управљање људским ресурсима), провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.
Процена мотивације за рад на радном месту и степена
прихватања вредности државних органа провераваће
се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Kанцеларија
за информационе технологије и електронску управу,
Катићева 14-16, 11000 Београд, са назнаком “За јавни
конкурс - попуњавање извршилачког радног места”.
V Лице које је задужено за давање обавештења:
Ружица Нелки, телефон: 011/3340-737, од 10.00 до 13.00
часова, сваког радног дана.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник на јавном конкурсу пунолетан;
да учеснику на јавном конкурсу раније није престајао радни
однос у државним органима због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у
трајању од најмање 6 (шест) месеци.
VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријава јесте 30 дана и почиње да тече првог наредног
дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs и на интернет презентацији Канцеларије за информационе технологије и електронске управе: www.ite.gov.rs.
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Администрација и управа
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 3 (три) дана од дана пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је
у пријави назначио за доставу обавештења.

Потребно је да кандидат у делу Изјаве у Обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција, односно да ли жели да
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или на непосредно на адресу: Катићева 14-16,
11000 Београд.

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 радних
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку.

Пријава на јавни конкурс врши се на Образцу пријаве
која је доступна на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs и на интернет
презентацији Канцеларије за информационе технологије и електронску управу: www.ite.gov.rs или у штампаној верзији у пословним просторијама Канцеларије
за информационе технологије и електронску управу,
Катићева 14-16, 11000 Београд (тел. 011/3340-737).
Напомена: Да би кандидат био ослобођен тестирања
опште функционалне компетенције - дигитална писменост, неопходно да уз пријавни образац достави важећи
сертификат, потврду или други доказ о познавању рада
на рачунару. Докази о познавању рада на рачунару се
достављају у оригиналу или у форми оверене фотокопије.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере.
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 тражена стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акт 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 оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник Републике Србије”, број 93/2014,
22/2015 и 87/2018), прописано је да је јавни бележник
надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре
ступања наведеног закона прописано да их оверава суд,
односно општинска управа; да основни судови, односно општинске управе као поверени посао задржавају
надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа
почев од 01.03.2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни
судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије
основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 01.03.2017. године, а до именовања
јавног бележника.

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: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Катићева 14-16, 11000
Београд.
XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива
на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да предметни испит
положе до окончања пробног рада (у року од 6 месеци
од дана заснивања радног односа.)
У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије”, број 79/2005,
81/2005 - исправка, 83/2005 - исправка, 64/2007, 67/2007 исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018),
прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државним органима, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
XII Провера компетенција учесника конкурса
проверава се 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 образцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести почев од 16.09.2019. године, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени путем поште
на адресе које су навели у својим пријавама или путем
телефона.
Провера општих функционалних компетенција и
понашајних компетенција, ће се обавити у Служби
за управљање кадровима, у Палати „Србиј“, Булевар
Михаила Пупина 2, II спрат, канцеларија 269, 11070
Београд, Нови Београд. Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у пословним просторијама, Канцеларији за информационе технологије и електронску
управу, Катићева 14-16, 11000 Београд. 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 адресе), које наведу у
својим образцима.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника или у општини или суду.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је именована од стране директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије”,
број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је да у поступку који се покреће на захтев 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. Наведене доказе кандидат може доставити из
пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
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Предметни оглас објављује се на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs, на
интернет презентацији Канцеларије за информационе
технологије и електронску управу - www.ite.gov.rs, на
порталу е-Управе - www.deu.gov.rs, на огласној табли,
интернет презентацији - www.nsz.gov.rs и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Република Србија

МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СПОСОБНОСТИ БРОДОВА
ЗА ПЛОВИДБУ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Србије”, број 79/2005,
81/2005 - исправка, 83/2005 - исправка, 64/2007, 67/2007
- исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и
95/2018) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном
конкурса за попуњавање радних места у државним
органима (“Службени гласник Републике Србије”, број
02/2019), Управа за утврђивање способности бродова за
пловидбу оглашава,
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
Датум објављивања - 07.08.2019. године.
Рок за подношење пријава - закључно са даном
15.08.2019. године.
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Републике Србије - Управа за утврђивање способности
бродова за пловидбу, ул. Народних хероја број 30/II,
11070 Београд, Нови Београд.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место администратора
информационог система, у звању
референта

у Групи за развој, управљање ризицима,
информисање, администрирање
рачунарском
мрежом и архиву
1 извршилац
Опис послова: Пружа подршку корисницима информационог система у Управи за утврђивање способности
бродова за пловидбу; обавља одржавање “web-servera”
Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу
и администрирање спољних корисника и израђује презентације и дизајнира пословне материјале на захтев
корисника; успоставља и развија електронску документацију у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу; учествује у планирању набавки рачунарске опреме; обезбеђује инсталирање и одржавање
оперативног система и апликативног софтвера; врши
инсталирање и одржавање рачунарске мреже Управе
за утврђивање способности бродова за пловидбу, базе
корисника, њиховог “passworda” и права приступа у
оквиру унутрашње мреже; врши пријем, евидентирање
и чување архивске грађе и другог регистратурског материјала и припрема податке за статистичко-техничке публикације и израђује дописе из делокруга Групе; обавља
и друге послове по налогу Руководиоца Групе.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија (општи, природни или друштвени смер); најмање 2 (две) године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Народних хероја број 30/II, 11070 Београд,
Нови Београд.
III У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
- oрганизација и рад државних органа Републике Србије
провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: Да би кандидат био ослобођен тестирања
опште функционалне компетенције - дигитална писменост, неопходно да уз пријавни образац достави важећи
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Администрација и управа
Сертификат, потврду или други доказ о познавању рада
на рачунару. Докази о познавању рада на рачунару се
достављају у оргиналу или у форми оверене фотокопије.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је
кандидат приложио уместо тестовне провере, односно
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
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирање података у базама података), провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (“office” пакет и интернет технологија и хардвер), провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи из надлежности органа (Закон о
пловидби и лукама на унутрашњим водама - “Службени гласник Републике Србије”, број 73/2010, 121/2012,
18/2015, 96/2015-други закон, 92/2016, 104/2016-други
закон, 113/2017-други закон, 41/2018, 95/2018-други
закон и 37/2019-други закон, део који се односи на Управу за утврђивање способности бродова за пловидбу) и
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о заштити података о личности - “Службени гласник
Републике Србије”, број 87/2018), провераваће се путем
симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних кометенција могу се
наћи на интернет презентацији Управе за утврђивање
способности бродова за пловидбу, www.uprava-brodova.
gov.rs
Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; орјентација ка учењу и променама; изградња и одржавање
професионалних односа; и савесност, посвећеност и
интегритет), провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање државних органа провераваће се путем интервјуа
са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Републике Србије - Управа за утврђивање способности
бродова за пловидбу, Народних хероја број 30/II, 11070
Београд, Нови Београд, са назнаком “за јавни конкурс попуњавање извршилачког радног места”.
V Лице које је задужено за давање обавештења:
Селаковић Милош, телефон 011/260-70-80 локал 107, од
10.00 до 13.00 часова сваког радног дана.
VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник на јавном конкурсу пунолетан;
да учеснику на јавном конкурсу раније није престајао радни
однос у државним органима због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у
трајању од најмање 6 (шест) месеци.
VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријава јесте 8 дана и почиње да тече првог наредног
дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности
бродова за пловидбу www.uprava-brodova.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

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 3 (три) дана од
дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или на непосредно на адресу: Народних
хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
Пријава на јавни конкурс врши се на Образцу пријаве
која је доступна на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова
за пловидбу www.uprava-brodova.gov.rs или у штампаној
верзији у пословним просторијама Управе за утврђивање
способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја
број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
Напомена: Да би кандидат био ослобођен тестирања
опште функционалне компетенције - дигитална писменост, неопходно да уз пријавни образац достави важећи
Сертификат, потврду или други доказ о познавању рада
на рачунару. Докази о познавању рада на рачунару се
достављају у оргиналу или у форми оверене фотокопије.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је
кандидат приложио уместо тестовне провере.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
конкурсном комисијом: Оргинал или оверена фотокопија Уверења о држављанству; оргинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених; оргинал или
оверена фотокопија Дипломе којом се потврђује тражена
стручна спрема; оргинал или оверена фотокопија доказа
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оргинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и други акт 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 оргинал или оверену фотокопију
решења о распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник Републике Србије”, број 93/2014,
22/2015 и 87/2018), је прописано да је јавни бележник
надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре
ступања наведеног закона прописано да их оверава суд,
односно општинска управа. Да основни судови, односно општинске управе као поверени посао задржавају
надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа
почев од 01.03.2017. године. Да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни
судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије
основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 01.03.2017. године, а до именовања
јавног бележника.
Сви докази се прилажу у оргиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника или у општини или
суду.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених и уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима.
Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије”,
број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је да у поступку који се покреће на захтев 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. Наведене доказе кандидат може доставити из
пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.

Потребно је да кандидат у делу Изјаве у Образцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција, односно да ли жели да
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам.
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 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: Управа за утврђивање способности
бродова за пловидбу, Народних хероја број 30/II, 11070
Београд, Нови Београд.
XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива
на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да предметни испит
положе до окончања пробног рада (у року од 6 месеци
од дана заснивања радног односа.)
У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије”, број
79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007,
67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017
и 95/2018), је прописано да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна
сва радна места и да се избор кандидата врши на основу
провере компетенција.
XII Провера компетенција учесника конкурса
проверава се у изборном поступку: Са учесницима
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
Oгласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у образцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести почев од 26.08.2019. године, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени путем поште
на адресе које су навели у својим пријавама или путем
телефона.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се обавити у Служби за управљање
кадровима, у Палати Србије, Булевар Михаила Пупина
број 2, 11070 Београд, Нови Београд. Провера посебних
функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у пословним просторијама Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул.
Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
Учесницима 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 адресе), које наведу у
својим образцима.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је именована од стране директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу.
Предметни оглас објављује се на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs, на
Огласној табли и на интернет презентацији Управе за
утврђивање способности бродова за пловидбу - www.
uprava-brodova.gov.rs, на порталу е-управе - www.deu.
gov.rs, на интернет презентацији Националне службе за
запошљавање - www.nsz.gov.rs, и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

www.nsz.gov.rs
07.08.2019. | Број 841-842 |
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МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
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“, број 2/19),
оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство културе и информисања, Београд, Влајковићева 3
II Раднa места које се попуњаваjу:

цијалистичким 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 рад на
радном месту.
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.

3. посебна функционална компетенција за радно место
релевантни прописи, акти из делокруга рада радног места (Закон о електронској управи) - провераваће се путем
симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних кометенција могу се
наћи на интернет презентацији Министарства културе и
информисања www.kultura.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка 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) - провераваће
се путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираног 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).

1. Радно место за праћење
реализације одобрених
финансијских средстава, звање
саветник

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се
проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција
за сва извршилачка радна места:
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).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу
Министарство културе и информисања, Влајковићева 3,
11000 Београд или се подносе непосредно на писарници
Министарства културе и информисања, Влајковићева 3,
Београд са назнаком „За јавни конкурс”.

Опис посла: врши контролу периодичних финансијских извештаја корисника државне помоћи о утрошеним средствима; врши контролу финансијских извештаја
субјеката који су суфинансирани путем конкурса или на
други законом дозвољени начин; сарађује са Комисијом
за контролу државне помоћи; припрема финансијски
план Сектора у оквиру финансијског плана Министарства; припрема план извршења Буџета; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.

Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције дигитална писменост (поседовање 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.

VI 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.

Одељење за нормативне послове,
пројектно суфинансирање и евиденцију
представника иностраних медија и
дописништава иностраних медија,
Сектор за информисање и медије
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд.

2. Радно место за електронско
пословање, звање саветник

Група за јавне набавке и електронско
пословање, Одељење за опште-правне
и послове јавних набавки, Секретаријат
Министарства
1 извршилац
Опис посла: прати и спроводи прописе из области
електронског канцеларијског пословања; сарађује са
Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу ради ефикасног фунционисања електронских
апликација система; надзор и координација лица ангажованих за старање о систему за управљање документацијом Министарства у електронској форми; стара се о
увођењу и имплементацији електронских услуга Министарства; техничка подршка при ажурирању интернет презентације Министарства; стара се о увођењу и
имплементацији електронских услуга Министарства;
координира послове и сарађује са унутрашњим јединицама у вези са реализацијом електронског пословања;
прати и примењује стандарде у пројектовању информационих система; надзор и координација лица ангажованих за пружање информатичке подршке запосленима у
Министарству; 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 наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
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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:
За радно место под редним бројем 1:
1. посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (планирање буџета и
извештавање) - провераваће се путем симулације (усмено);
2. посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (извршење буџета) провераваће се путем симулације (усмено);
3. посебна функционална компетенција за радно место
прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о јавном информисању и медијима, Закон о јавним медијским сервисима) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
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) - провераваће се путем симулације (писмено);
2. посебна функционална компетенција за радно место
прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о култури) - провераваће се путем симулације
(усмено);

V Лица задужено за давање обавештења о конкурсу: Јелена Јовановић, тел. 011/3345-694, од 9.00 до
13.00 часова.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства културе и
информисања или у штампаној верзији на писарници
Министарства културе и информисања, Влајковићева 3,
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.
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Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.kultura.gov.rs) и огласној табли Министарствa културе и информисања, 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.

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.

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.

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
неопходно 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.
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.
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.
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 Министарства.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива се на
неодређено време.
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
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 2 (источно крило). Провера
посебних функционалних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства културе и информисања, Београд, Влајковићева 3. Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком
радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи
у 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 културе и информисања.
Бесплатна публикација о запошљавању

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Београд, Ушће 10
Блок 15, Нови Београд

Секретар музеја
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука (правне науке) на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер), односно на студијама у трајању од четири године по правилима која су важила пре ступања на снагу
Закона о високом образовању (правни факултет); једна
година радног искуства; познавање једног светског језика; знање рада на рачунару (Word).
Опис посла: свакодневно координира са свим
одељењима у Музеју; по овлашћењу директора односно
вршиоца дужности директора заступа Музеј пред државним органима; регулише имовинско-правне послове;
стара се о благовременој изради нацрта Статута и других општих аката Музеја; органима управљања и директору, односно вршиоцу дужности директора даје савете
у погледу правилне примене свих општих аката Музеја;
врши осигурање зграде, културних добара и инвентара, као и осигурање изложби у земљи и иностранству;
у сарадњи са директором, председником управног и
надзорног одбора припрема материјале за седнице
Управног и Надзорног одбора и организује спровођење
одлука и мера донетих на седницама; води матичну књигу запослених; води кадровску евиденцију и доставља
податке надлежном органу; израђује решења и одлуке из области радних односа; издаје потврде у вези са
радним односом; чува персоналну документацију запослених; даје нацрт коришћења годишњих одмора запослених у договору са директором, односно са вршиоцем
дужности директора и шефовима Одељења.
Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом до шест месеци.
Потребна документација:
1. оверена копија дипломе или уверење о стеченој
стручној спреми;
2. доказ о радном искуству и кратка биографија (CV);
3. уверење о држављанству Републике Србије;
4. извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;
5. извод из биометријске личне карте, односно фотокопија личне карте;
6. да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у
Музеју.
Доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал), доставиће само кандидат који буде
изабран.
Докази из тачака 1, 3, 4 и 6 се прилажу у оригиналу или
копији овереној код јавног бележника, односно другог
надлежног органа.
Доказе под редним бројем 3 и 4 дужан је да прибави
Музеј, у складу са прописом којим се уређује управни
поступак. У случају да доказе из тачке 3 и 4 не може да
прибави Музеј, исте ће прибавити кандидат.
Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса
биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.
Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у
листу “Послови” Националне службе за запошљавање.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне
податке за контакт (телефон, имејл), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са
кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на јавни конкурс.
Комисија Музеја ће обавити разговоре са кандидатима
и у року од 15 дана од дана завршетка јавног конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија Музеја неће разматрати.
Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком
„За конкурс” се подносе писаним путем на адресу: Музеј
савремене уметности, 11070 Нови Београд, Ушће 10,
блок 15 или лично сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Напомена: У складу са чланом 9 став (3) и чланом
103 Закона о Општем управном поступку (“Службени
гласник РС”, број 18/2016), Музеј је дужан да прибави
доказе (извод из матичне књиге рођених и уверење од
држављанству) на основу захтева кандидата. Уколико
кандидат жели сам да прибави наведене доказе, дужан
је да пре прибављања истих сходно члану 103 став 3
Закона потпише Изјаву. Изјава се потписује у Музеју
савремене уметности, Београд, Ушће 10, блок 15. У
случају да Музеј прибавља доказе, неће сносити одговорност уколико документа не стигну у законском року,
односно до дана отварања пријава на јавни конкурс и
такву пријаву Комисија Музеја неће разматрати.
Сва обавештења о јавном конкурсу даје: Биљана
Комненовић, позивом на број: 011/3676-288 и 3676-291.

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА РЕВИЗИЈУ
СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
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“, број 2/19), оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд, Немањина 11.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место Руководилац Групе
у звању виши саветник, у Групи за
правне и финансијске послове
1 извршилац

Опис послова: руководи, организује, планира и надзире
рад државних службеника у Групи и пружа стручна упутства државним службеницима у Групи, организује израду интерних, општих и појединачних аката Канцеларије
и израђује нацрте општих аката, координира припрему
предлога финансијског плана за израду закона о буџету,
прати и контролише спровођење законитог, наменског
и економичног трошења буџетских и донаторских средстава, обједињава и припрема предлог годишњег плана
набавке, учествује у јавним набавкама опреме, услуга и
средстава и израђује извештаје везане за поступке јавних
набавки, израђује нацрт кадровског плана Канцеларије и
план посебног стручног усавршавања, стара се о уједначености спровођења поступка вредновања државних
службеника и правилног спровођења конкурсног поступка, обавља послове који се односе на припрему и спровођење плана интегритета Канцеларије, обавља послове везане за безбедност и здравље на раду запослених,
обавља и друге послове по налогу директора Канцеларије.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правнe наукe у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године
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Администрација и управа
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада: Београд, Немањина 4
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата (за
оглашено радно место): 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 за наведено извршилачко
радно место проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће
се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост, ако поседујете
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу
и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
• посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења - општи, стратегијски и финансијски менаџмент,
основе управљања људским ресурсима, управљање променама - провераваће се путем симулације (усмено);
• посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из
надлежности организације органа (Уредба о оснивању
Канцеларије за ревизију система управљања средствима
Европске уније, Уредба о одређивању тела за ревизију
система управљања програмима) - провераваће се путем
симулације (усмено).
• посебна функционална компетенција за одређено радно
место - релевантни прописи и екти из делокруга радног
места (Закон о буџету, Закон о платама државних службеника, Посебан колективни уговор за државне органе)
- провераваће се путем симулације (усмено).
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских
тестова, узорака понашања и интервјуа базираног 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).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Канцеларије за ревизију
система управљања средствима Европске уније, www.
aa.gov.rs.
V Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Конкурсна комисија
је одлучила да ће се међу кандидатима који конкуришу
на наведено радно место, чије су пријаве благовреме-
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не, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, провера наведених компетенција обавити почев од 26. августа
2019. године.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција за оглашено радно место ће се
обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2.
(источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом за оглашено радно
место ће се обавити у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније (Београд, Немањина 4, осми спрат).
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе
изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве
телефона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве или путем телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Пријава на конкурс шаље се поштом
на адресу Канцеларије за ревизију система управљања
средствима Европске уније, Немањина 11, 11000 Београд
или предаје непосредно у писарници Владе Републике
Србије, Београд, Немањина 11, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места: руководилац Групе за правне и финансијске послове”.
VII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Татјана Весковић и Ања Јевремовић, тел. 011/3639-978,
Канцеларија за ревизију система управљања средствима
Европске уније, од 10 до 13 часова.
VIII 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.
IX Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
X Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс
врши се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs и Канцеларије за ревизију система управљања
средствима Европске уније: www.aa.gov.rs или у штампаној верзији на писарници Владе Републике Србије, Београд, Немањина 11.
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.
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;
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 01. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се разматрати.
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 наведену адресу Канцеларија за ревизију
система управљања средствима Европске уније, Београд,
Немањина 11. 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 Трајање радног односа: За оглашено радно
место радни однос заснива се на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит
положе у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа. Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере
компетенција. Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима / уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да
кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној
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),
биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.aa.gov.rs) и огласној табли Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније: 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.
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Администрација и управа

ПОЖ АРEВАЦ
ВИШИ СУД ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 2

Виши судијски сарадник у звању
самосталног саветника
на одређено време

Опис послова: према важећем Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места: помаже судији у
раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом
судија у појединим предметима, израђује нацрте судских
одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на
записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака,
врши самостално или под надзором и по упутствима судије
друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника суда.
УСЛОВИ: стечено високо образовање на правном
факултету 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, положен правосудни испит и најмање две године
радног искуства у струци након положеног правосудног испита 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 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.
Место рада: Виши суд у Пожаревцу, 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 и 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.
po.vi.sud.rs или непосредно у просторијама Судске управе Вишег суда у Пожаревцу, на адреси: Пожаревац,
Јована Шербановића 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 стеченом високом образовању и положеном правосудном испиту, 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 које
послове овере обављају 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, Јована Шербановића 2, лично
или препорученом пошиљком, са назнаком „За конкурс
за пријем на радно место вишег судијског сарадника”.
Лице које је задужено за давање обавештења о
конкурсу: Драгана Зорић, контакт телефон 012/523886.
Стручну оспособљеност кандидата Конкурсна 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 и посебне 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.
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
који је типичан 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 посебне функционалне компетенције,
писменим тестом, ради провере потребних компетенција
за рад на овом радном месту у складу са Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Вишем суду у Пожаревцу и усменим разговором са кандидатом - решавањем задатка који је типичан за радно
место за које је расписан конкурс, у оквиру којих провера
ће бити проверено познавање процесног и материјалног
права. Комисија ће сачинити тест од по 15 питања и три
задатка најкасније 24 сата пре почетка провере, од којих
ће методом случајног избора изабрати тест и задатак
који ће решавати сви пријављени кандидати. По провери
општих и посебних 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 10.09.2019. 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.

СУБОТИЦА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 2, а у вези са
чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за
попуњавање радних места полицијских службеника у
Министарству унутрашњих послова („Службени гласник
РС“, бр. 18/19), Сектор за људске ресурсе оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
I Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе,
Група за људске ресурсе ПУ Суботица
II Место рада: Полицијска управа у Суботици, Сегедински пут 45, Суботица
Радно место које се попуњава:

Главни службеник за координацију
послова људских ресурса у линијама
рада I
у Групи за људске ресурсе ПУ Суботица,
Сектор за људске ресурсе
1 извршилац, р.б. радног места 08.33.2

III Врста радног односа: радни однос на неодређено
време или на одређено време у својству приправника.
Опис послова:
- пружа стручну подршку руководиоцу организационе
јединице при исказивању кадровских потреба и учествује у изради нацрта истог;
- учествује у спровођењу програма оријентације новозапослених;
- даје смернице и упутства у вези оцењивања запослених, указује на евентуалне неправилности и сачињава
извештаје за потребе анализе циклуса оцењивања;
- учествује у раду Конкурсне комисије и обавља стручно-техничке послове за Комисију;
- учествује у спровођењу интерног и јавног конкурса;
- утврђује испуњеност услова за остваривање права из
радних односа и израђује нацрте управних акатапо свим
основима из радног односа;
- припрема документацију и израђује нацрте поднесака
у поступцима пред Управним судом;
- припрема документацију и изјашњења у поступцима
пред Жалбеном комисијом Владе;
- обавља стручне послове који се односе на утврђивање
дисциплинске одговорности запослених у ПУ;
- израђује нацрте уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима;
- прати прописе, судске праксе и правна мишљења, а
ради усклађивања аката из делокруга рада са истим;
- даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада;
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- усваја принципе, нове методе и технике и примењује
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
- припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
- спроводи и прати примену законских и подзаконских
прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких
докумената из делокруга рада;
- непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у
условима примене савремених средстава и метода;
- припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
- одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
- обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се ставе у
задатак по налогу надређеног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од најмање четири године или високо образовање стечено на студијама I степена - основне
академске студије или специјалистичке струковне
студије, у обиму 240 ЕСПБ, из области у оквиру образовно-научних поља: друштвено-хуманистичке науке,
техничко-технолошке науке или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне и трансдисциплинарне (ИМТ) и
двопредметне студије.
Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати
најмање 180 ЕСПБ бодова из научних области у оквиру
наведених образовно-научних поља.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад
у државним органима предвиђене законом, посебне
услове прописане Законом о полицији (члан 137 и 138)
и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови - увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације,
• техничке компетенције (знања и вештине) - писаним тестом знања који садржи и питање у виду решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја),
• психолошки захтеви и базичне компетенције - стандардизованим психолошким тестовима и психолошким
интервјуом,
• здравствена способност - обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи,
• интервју - полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту,а које се проверавају и
оцењују у изборном поступку су:
- знање из области рада на радном месту, у складу са
описом посла радног места;
- познавање Закона о полицији у области људских
ресурса, Закона о општем управном поступку и Закона
о државним службеницима.
Датум оглашавања: 26.07.2019. године.
Овај оглас објављује се на интранет и Интернет страници Министарства унутрашњих послова и огласној табли
Сектора за људске ресурсе, огласној табли Групе за људске ресурсе ПУ Суботица, у дневном листу „Политика“ и
на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: десет
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу
„Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када
је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе,
Група за људске ресурсе ПУ Суботица, Сегедински пут 45,
24000 Суботица (писарница Полицијске управе у Суботици
или путем поште), са назнаком “За јавни конкурс за радно
место: главни службеник за координацију послова људских
ресурса у линијама рада I у Групи за људске ресурсе ПУ
Суботица”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Моника Сантовац, 024/630-346, у периоду од 13.00 до
15.00 часова, сваког радног дана.
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Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини
његов саставни део и исти је неопходно попунити и
својеручно потписати;
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању
у складу са прописаним условом у погледу образовања;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом издавања
не старијим од шест месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда да се против
кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија
личне карте која није чипована;
- оверена фотокопија радне књижице или извода из
електронске базе података Централног регистра Фонда
за пензијско-инвалидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о радном искуству (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
уколико кандидат исто поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци
о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним
областима знања (уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту (уколико кандидат исто поседује);
- доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно
пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно
попунити и својеручно потписати.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложeни докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије
докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у
основним судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка: 13.08.2019.
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије и уверење
Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак, доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину
дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни
конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и
95/18-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке,
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће
се сматрати неуредним (члан 103 став 3)
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

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

Заменик државног правобраниоца

у одељењу Државног правобранилаштва
са седиштем у Суботици - положај
у трећој групи
Опис послова: руководи одељењем; организује и надзире рад у оквиру одељења; обавља функцију Државног
правобранилаштва и руководи радом правобранилачких помоћника у оквиру одељења; предузима правне
радње и користи правна средства ради остваривања
и заштите имовинских права и интереса Републике
Србије; заступа државне органе, посебне организације
и јавне установе чији је оснивач Република Србија, а
које се финансирају из буџета Републике Србије пред
судовима, органима управе и другим надлежним органима у земљи и иностранству; на основу посебно датог
пуномоћја заступа и друга правна лица чији је оснивач
Република Србија; прати и проучава правна питања од
значаја за рад заступаних органа и организација; прати
примену закона и општих аката за заштиту имовинских
права Републике Србије и о уоченим проблемима обавештава Правобраниоца и предлаже решење проблема и спорних питања; даје правна мишљења субјектима чија имовинска права и интересе заступа у вези са
закључивањем имовинско правних уговора и о другим
правним питањима; учествује у изради предлога нових
закона и измена постојећих законских решења; доставља Правобраниоцу анализу и извештај о раду са
предлозима могућих решења за унапређење предметне
правне области смањење броја предмета; даје иницијативу и предлог за решавање спорног правног питања
ради припреме обавезног упутства; проучава и прати
предмете и праксу судова и припрема реферат за колегијум и предлаже правни став који се разматра на колегијуму; врши друге послове на које је овлашћен законом
или другим прописом.
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, положен
правосудни испит, најмање осам година радног искуства
у правној струци после положеног правосудног испита
и потребне компетенције за то 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.
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*Посебне функционалне компетенције за област
рада и то:
1. посебна функционална компетенција за област послови заступања (познавање прописа релевантних за
надлежност Државног правобранилаштва) - провера ће
се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
2. посебне функционалне компетенције за радно место
- поседовање знања и вештина за састав иницијалних
аката, поднесака и правних лекова и других аката у
пословима заступања (Закон о парничном поступку;
Закон о облигационим односима) - провера ће се вршити путем усмене симулације;
3. посебне функционалне компетенције за радно место
- поседовање знања и вештина за израду мишљења о
правним питањима (Закон о правобранилаштву; Закон
о јавној својини) - провера ће се вршити путем усмене
симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност
и интегритет; управљање људским ресурсима; стратешко управљање) - провера ће се вршити путем психометријских тестова, 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 Суботица, Трг
Лазара Нешића 1.
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.

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.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски
језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на
конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности
опредељује, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандидат учинити
сам.

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

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о положеном правосудном испиту.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима или у штампаној верзији на
писарници Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се
обавештава о додељеној шифри у року од три дана од
пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
писани доказ о знању рада на рачунару.
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.
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 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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Ивана Ђуровић,
тел. 011/31-30-901, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и
oгласној табли Министарства правде, на интернет презентацији и oгласној табли Државног правобранилаштва, 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.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски
род лица на које се односе.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
24213 Мали Иђош, Главна 32.
тел. 024/731-434

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора центра за социјални рад може
бити именован: држављанин Републике Србије, који је
стекао високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има
најмање пет година радног искуства у струци, да није
под истрагом и да се против њега не води кривични
поступак, да није осуђиван.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија), доказ о стручној спреми, доказ о
радном искуству у струци, радну биографију, уверење да
није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, уверење да није осуђиван. Уз прописану
конкурсну документацију кандидат подноси и програм
рада за мандатни период на који се врши именовање.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу: Центар
за социјални рад општине Мали Иђош, са назнаком „За
конкурс за именовање директора“, тел. 024/731-434.

УЖИЦЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/500-155

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом
кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове:
1) стечено високо образовање 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,
2) радно искуство од седам година, од чега најмање пет
година на руководећим пословима, 3) активно знање
најмање једног страног језика. Уз пријаву на конкурс
доставити: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству); оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; потврду о
радном искуству (оверену фотокопију радне књижице);
радну биографију; програм рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Пријаву доставити поштом или лично на адресу:
Туристичка организација регије Западна Србија, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, са назнаком: “Пријава на
конкурс”. Конкурс је отворен до 16. августа 2019. године
до 15 часова. Одлука ће бити донета у року од 30 дана од
дана завршетка конкурса. Контакт особа код које учесник
конкурса може добити додатне информације о конкурсу:
Дејан Млађеновић, тел. 065/825-9803. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
FIRST FACILITY DOO

e-mail: ana.sarcevic@firstfacility.rs

Електроинжењер

на пословима техничког одржавања
2 извршиоца
Опис посла: техничка дијагностика; организација и
контрола радова; организација и одржавање техничке
и оперативне функционалности рада објекта; припрема и имплементација плана превентивног одржавања;
координација активности на ванредном/интервентном
одржавању; надзор техничара на објекту у пословима
редовног, интервентног одржавања и хитних интервенција; брига о извршавању свих уговорених обавеза;
израда буџета; припрема понуда; писање извештаја;
праћење гарантних рокова постројења и опреме; уочавање и отклањање недостатака на објектима; вођење
и надзор процеса везаних за потрошњу енергената;
управљање набавком потрошног и резервног материјала; успостављање и одржавање односа са клијентима;
спремност за рад ван радног времена уколико посао то
налаже.
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, електроинжењер; радно искуство на пословима пројектовања/
изградње/одржавања; висок ниво знања енглеског језика (писани и говорни); напредно коришћење MS Office
пакета; активан возач; пожељно знање рада у БМС
окружењу; предност ће имати кандидати који имају
искуство у раду у индустријским објектима.
Профил кандидата: одличне организационе способности, флексибилност, аамоиницијативност, самосталност, озбиљност и висок степен одговорности у раду,
поузданост и преданост раду, спремност за рад у тиму.
Нудимо вам: стално запослење, занимљив и динамичан
посао, рад у пријатном окружењу, стално усавршавање
и накнаду адекватну вашем искуству, квалификацијама
и постигнутим резултатима.
ОСТАЛО: Уколико сте заинтересовани за понуђену позицију, пошаљите своју радну биографију, пропратно писмо и диплому о завршеном школовању на: e-mail: ana.
sarcevic@firstfacility.rs, најкасније до 22.08.2019. године.

„ЗО-ЗО“ ДОО БЕОГРАД - СУРЧИН
Сурчин, Војвођанска 386

Продавац

на одређено време
15 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство: 6
месеци. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати треба да се јаве путем телефона: 062/702024, лице за контакт Бојан Будрак.

„КОЛИКС“ ДОО
Београд, Видиковачки венац 104б
тел. 063/322-446

Водоинсталатер

на одређено време
4 извршиоца

Зидар-керамичар
на одређено време
4 извршиоца

Помоћни радник

на извођењу водоинсталатерских и
зидарско-керамичарских радова, на
одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије.
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МЕРКУР ОСИГУРАЊЕ АДО
БЕОГРАД
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6

Саветник у продаји

CARE INVESTMENTS
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

34220 Лапово, Капетана Коче Анђелковића 4
тел. 034/6852-700

Електромонтер, електроинсталатер,
електротехничар

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, V, VI степен стручне спреме; рад на рачунару (Word, Excel); енглески - почетни ниво. Теренски рад,
обезбеђен превоз. Место рада: Београд. Трајање конкурса: до 26.08.2019. Потребно је да се кандидати јаве
на телефон: 011/785-2727, слање радних биографија на
имејл: karijera@merkur.rs.

UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT
DOO
Нови Сад, Сентандрејски пут 165

Касир - продавац

на одређено време, за рад у Београду
20 извршилаца

Продавац

на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: ССС/електротехника и телекомуникације; возачка
дозвола Б категорије. Теренски рад и рад у сменама. Уколико кандидат нема радног искуства, вршимо обуку радника.
Кандидати могу да се јаве на телефон: 034/685-2700, најкасније до 21.08.2019. године.

АС “ПРОХРОМСТИЛ СТРАВА”
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 42/7
тел. 063/236-750

Изградња, уградња и поправка
ауспуха
пробни рад 3 месеца

одељење деликатеса, пекаре, грил, воће,
на одређено време,
за рад у Београду
20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, варилац, бравар,
радно искуство 12 месеци. Пријаве слати у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; основно познавање рада на рачунару. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати треба да се јаве путем телефона: 064/8501416, Тијана Бугарин, као и путем имејл-адресе: ljudski.
resursi@univerexport.rs.

11070 Нови Београд, Виноградска 138
тел. 063/297-168

DIEKO HSE
ДОО БЕОГРАД

“ЕСПИРИТО” ДОО

Расклапање половних и склапање
нових палета
пробни рад 1 месец
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV-I степен стручне спреме грађевинске струке,
пожељна возачка дозвола, руковање ручним алатом
(чекић, пнеуматски пиштољ, тестера лисичарка). Пријаве слати на e-mail: slobadjurdjevic@gmail.com, у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

Београд, Јаше Продановића 31

Лице за безбедност
и здравље на раду
на одређено време

“BLACK & WHITE” DOO

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; радно искуство
на пословима безбедности на раду 3 године, основна
информатичка обука; енглески језик - средњи ниво;
лиценца за обављање послова у области безбедности и
здравља на раду; возачка дозвола Б категорије. Рад ван
просторија послодавца. Трајање конкурса: до попуне.
Начин конкурисања: позивом на телефон 064/899-5455,
лице за контакт Добрила Кисић.

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 151б/18

Трговац

у малопродаји метраже,
на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

Београд, Булевар деспота Стефана 115

УСЛОВИ: IV степен стручне спремеу наведеном занимању,
радно искуство 6 месеци на истим или сличним пословима, знање рада на рачунару (Office, Интернет), пожељно
познавање енглеског језика. Пробни рад 1 месец. Пријаве
слати на e-mail: branka@blackandwhite-textile.com.

Службеник обезбеђења

“GASTRO PUB BELVILLE” ДОО

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме. Трајање конкурса: до попуне. Контактирање послодавца путем телефона: 064/8585-468, 011/3290-929, као и путем имејла: hr@
elssec.rs, office@elssec.rs.

Помоћни радник у кухињи

ЕЛС ДОО

на одређено време
10 извршилаца

COOPSERVICE BMK DOO

11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 165д
тел. 061/189-93-32

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

Стара Пазова, Светосавска 9

СЗР “ПЕРФЕКТНА”

Хигијеничар у здравственим
установама

11070 Нови Београд
Бежанијских илегалаца 34
тел. 063/262-654

на одређено време, за рад на Савском
венцу, Београд
40 извршилаца

Радник у производњи течних сапуна
и детерџената

УСЛОВИ: I, II, III, IV, V степен стручне спреме. Рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца. Трајање
конкурса: 25.09.2018. Потребно је да се кандидати јаве
на телефон: 011/2650-953, контакт особа Милица Старчевић, milica.starcevic@coopservicebmk.com.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било којем
занимању. Пријаве слати на e-mail: perfektna@perfektna.
rs, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

Трговина и услуге

“SPICES OF THE WORLD” DOO

Потребне квалификације: стручна спрема није од значаја;
пожељно познавање рада на РФ терминалима; пожељно познавање рада са ручним и електричним палетарним
виљушкаром; здравствена способност.

Комерцијалиста

Нашим запосленима нудимо: обуке и професионално
усавршавање уз могућност напредовања; могућност остваривања бонуса на фиксну зараду; рад у позитивном и
уређеном окружењу; организован превоз до посла.

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 227/35
тел. 064/353-80-71

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању, познавање рада на рачунару (Word, Excel,
Интернет), возачка дозвола Б категорије. Пробни рад
6 месеци. Пријаве слати на e-mail: office@spices.rs до
30.08.2019. године.

SZR “MOBY”
11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 6
тел. 011/301-56-70

Шивач текстила

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било којем занимању. Пријаве слати на e-mail: office@mobyco.biz, у року
од 30 дана од дана објављивања огласа.

ПУ „ШУМСКА БАЈКА“
11000 Београд, Миљаковачки виногради 17
тел. 060/5588-927

Чистачица
УСЛОВИ: пробни рад од 2 месеца.

“TEL AVIV HUMMUS HOUSE” DOO
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10и
тел. 063/340-031

Продавац

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било којем
занимању, познавање енглеског језика. Пробни рад 1
месец. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„XYNTEX 08” DOO
34000 Крагујевац
Краљевачког батаљона 202/а
тел. 034/505-523

Шивач

6 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне
спреме. За лица без радног искуства предвиђена обука у оквиру фирме. Обавезно је да је лице на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци. Рад у сменама.
Кандидати за више информација могу да се јаве на тел:
034/505-523 или у канцеларију бр. 15, саветнику Мирјани Милутиновић, најкасније до 26.08.2019. године.

ДОО “МИЛШПЕД”
11000 Београд, Булевар Зорана Ђинђића 121
зел. 060/8896-040, 011/2250-748

Комисионер

на одређено време 3 месеца,
место рада: Крњешевци,
Индустријска зона бб
10 извршилаца
Главна задужења: врши комисионирање робе; манипулација робом у складишту; обављање складишних
операција кроз рад са РФ терминалима; рад на утовару
и истовару робе, са и без коришћења ручног палетног
виљушкара; пријем и издавање робе; квантитативна и
квалитативна контрола робе; попис робе у складишту;
врши друге послове са робом који утичу на промену
стања робе на излазу у односу на стање робе на улазу у
складиште (комисионирање робе, декларисање).
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: сменски рад. Уколико вас мотивише динамично и
перспективно радно окружење, пошаљите нам своју биографију на: zaposlenje@milsped.com или нас контактирајте
путем телефона: 011/2250-748.

Манипулативни радник

на одређено време 3 месеца,
место рада: Крњешевци
10 извршилаца
Главна задужења: рад на утовару и истовару робе
коришћењем средстава унутрашњег транспорта; пријем
и издавање робе, квантитативна и квалитативна контрола
робе; одлагање и смештај робе; попис робе у складишту;
врши друге послове са робом, који утичу на промену стања
робе на излазу у односу на стање робе на улазу у складиште.

УСЛОВИ: основна школа, радно искуство није пресудно.
Пожељне особине: марљивост, прецизност. Кандидати
који су заинтересовани за рад и напредовање у нашој
компанији могу да се јаве на телефон: 063/1126-185,
Александра Ангеловски.

“ЛАСТВА” ДОО
11070 Нови Београд
Бежанијских илегалаца 20/б

Менаџер продаје
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци у продаји школског, канцеларијског и
рекламног материјала, познавање рада на рачунару
(Microsoft office, Word, Excel), возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика (средњи ниво). Пријаве
слати на e-mail: finansije@lastva.rs или info@lastva.rs, у
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ПЕТАР ЧАНОВИЋ ПР
КАБЛОВСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
FIBBER 011
11000 Београд, Раблеова 17

Потребне квалификације: стручна спрема није од значаја;
пожељно познавање рада са ручним и електричним палетарним виљушкаром; здравствена способност.

на период од два месеца

Нашим запосленима нудимо: обуке и професионално
усавршавање уз могућност напредовања; могућност остваривања бонуса на фиксну зараду; рад у позитивном и
уређеном окружењу; организован превоз до посла.

УСЛОВИ: електромонтер-инсталатер, III степен стручне
спреме; пожељна возачка дозвола. Рад на терену. Кандидати треба да се јаве на телефон или путем имејла:
Петар Чановић, тел. 066/307-070, имејл: petar.canović@
fibber01.rs или Игор Васковић, тел. 065/989-2302, igor.
vskovic@fibber011.rs. Оглас важи до попуне.

ОСТАЛО: рад у сменама. Уколико вас мотивише динамично и перспективно радно окружење, пошаљите нам
своју биографију на: zaposlenje@milsped.com или нас
контактирајте путем телефона: 011/2250-748.

Виљушкариста

на одређено време 3 месеца,
место рада: Крњешевци
10 извршилаца
Главна задужења: манипулише робом у складишту; одлагање и смештај робе употребом виљушкара; обавља
складишне операције кроз рад са РФ терминалима; ради
на утовару и истовару робе, са и без коришћења средстава унутрашњег транспорта; врши друге послове са робом
који утичу на промену стања робе на излазу у односу на
стање робе на улазу у складиште; врши пријаву кварова и
подноси извештај о стању средстава за унутрашњи транспорт супервизору механизације.
Потребне квалификације: возачка дозвола Б категорије;
стручна спрема није од значаја; пожељно познавање
рада на РФ терминалима; пожељан сертификат за управљање виљушкаром; здравствена способност.
Нашим запосленима нудимо: обуке и професионално
усавршавање уз могућност напредовања; могућност остваривања бонуса на фиксну зараду; рад у позитивном и
уређеном окружењу; организован превоз до посла.
ОСТАЛО: рад у сменама. Уколико вас мотивише динамично и перспективно радно окружење, пошаљите нам
своју биографију на: zaposlenje@milsped.com или нас
контактирајте путем телефона: 011/22-50-748.

ДОО “ЕНТЕРИЈЕР ЈАНКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Приморска 88
тел. 063/1126-185
e-mail: a.angelovski@enterijer-jankovic.co.rs

Помоћни радник

на одређено време 1 месец,
место рада Нова Пазова
5 извршилаца
Опис посла: доноси елементе, материјал, алат, доноси
потрошни материјал, чисти и сређује радно место; утовара/истовара, разноси и пакује готову робу; врши припрему дрвета за лакирање (бруси дрво); вози виљушкар
уколико има уверење о оспособљености за безбедан и
здрав рад виљушкаром.

Електромонтер

“INDUCO” DOO
11070 Нови Београд, Гандијева 17

Презентер и продавац еко-тапета
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању, возачка дозвола Б категорије, аматерско знање
молерских или фарбарских радова, пожељно искуство у
продаји мајсторима. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати
на e-mail: posao@induco.rs, до 20.08.2019. године.

ИНБ „БАЈМОК“ АД
24210 Бајмок, Штросмајерова 14
тел. 024/762-193
e-mail: inb@inbajmok.com

Возач

на одређено време 24 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком
занимању, 6 месеци искуства на траженим пословима;
возачка дозвола Б и Ц категорије и поседовање пасоша. Јављање кадидата на контакт телефон. Оглас остаје
отворен до 31.08.2019. године.

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

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: превођење са српског на кинески и са кинеског на српски језик (усмена и писана конверзација).
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани професор кинеског језика и књижевности - мастер професор кинеског језика и књижевности; дипломиран филолог; могу конкурисати и лица ван траженог образовног
профила уколико испуњавају остале услове; радно
искуство: небитно; кинески језик - виши или конверзацијски ниво; енглески језик - средњи ниво; знање рада
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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.

DOO “STEFI STIL DIZAJN”

„MEDIX TECHNOLOGIE“ DOO

Радник у производњи купатилског
намештаја

Крушевац, Липљанска 69/18
тел. 066/470-270
e-mail: casadalux@gmail.com

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању. Телефон за контакт: 062/600-060.

Комерцијалиста

WINWIN RETAIL

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.
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.

DOO “TAGOR ELECTRONIC”
18000 Ниш
Булевар Светог цара Константина 80-86
e-mail: slavica.petrovic@tagor.rs

Шеф рачуноводства

на одређено време до 12 месеци

3 извршиоца

32000 Чачак, Булевар ослободилаца Чачка 78г
тел. 064/841-53-10
e-mail: aleksandra.radovanovic@winwin.rs

Продавац

на одређено време 2 године, место рада:
Стара Пазова
5 извршилаца
УСЛОВИ: Потребне квалификације и компетенције:
минимално образовање средња стручна спрема,
пожељно радно искуство у пословима продаје, познавање основа енглеског језика, пожељно познавање
рада на рачунару (MS Office пакет), потребна изражена
комуникативност, тимски рад, способност преговарања,
сналажљивост, организованост, елоквентност, иновативност, динамичност, флексибилност, одговорност.
Опис дужности: помоћ купцима при доношењу одлука
или проналажењу производа, директно послуживање
купца, рад на каси, тражење нових и одржавање контаката са постојећим правним лицима, дељење флајера
и каталога по потреби, административни послови, брига о пријему, складиштењу, одржавању и разврставању
производа, излагање производа, одржавање хигијене
малопродајног објекта. Шта нудимо: могућност сталног
запослења, могућност да остварите каријеру у тренутно
најперспективнијој пословној области - ИТ индустрији,
динамичан посао у професионалном окружењу, сталну
стимулацију.
ОСТАЛО: Процедура селекције: пре ступања у радни
однос, кандидате који уђу у ужи круг очекују три дела
процеса селекције: иницијални интервју, плаћена обука
у трајању од 10 радних дана, тестирање наученог. Kандидати достављају биографију на e-mail: posao@winwin.rs.

УСЛОВИ: дипломирани економиста; знање рада на
рачунару (MS office, рачуноводствени ЕРП); знање
енглеског језика (средњи ниво); поседовање сертификата овлашћеног рачуновође (предност); најмање 3
године радног искуства на истој или сличној позицији у
производној фирми (пожељно извозно оријентисаној);
CV. Телефон за контакт: 062/442-131.

DOO “READY GROUP”

Трговац

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању, CV. Рок за пријаву: 31.08.2019. године.

Возач - магацински радник

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању; возачка дозвола Б категорије; радно искуство: 6 месеци. Рок за пријаву: 31.08.2019. године.

ДОО “МИКОПС”
18000 Ниш, Војводе Танкосића 6, лок. 5
e-mail: prodaja@mikops.rs

УСЛОВИ: завршена електротехничка школа; знање
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; знање
енглеског језика.
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11000 Београд, Др Суботића 5

Здравствени сарадник - аналитичар
у екотоксиколошкој лабораторији

у Одсеку за испитивање воде за пиће,
рекреативних и отпадних вода Одељења
лабораторија за екотоксикологију
Центра за
хигијену и хуману екологију
Опис послова и радних задатака: Сарађује са Одсеком
за логистику, одсецима у Одељењу, дефинише радне
задатке при испитивању узорака и издаје интерне радне
налоге за рад другим одсецима Одељења лабораторија.
Ради хидробиолошке анализе параметара у оквиру контроле квалитета и исправности узорка у Одсеку. Ради
на опреми за коју је овлашћен за рад. Одговоран је за
одржавање опреме на којој ради. Учествује у екстерној
међулабораторијској провери параметара испитивања
квалитета и здравствене исправности узорка. Учествује
у изради нових и усавршавању валидација и процени
мерне несигурности постојећих метода испитивања.
Обрађује резултате испитивања и издаје извештај о
резултатима испитивања. За свој рад одговара здравственом сараднику специјалисти токсиколошке хемије/
санитарне хемије и непосредно шефу Одељења, а
обавља и друге послове и задатке из делокруга рада
Одељења по налогу шефа Одељења.
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 пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, стручни испит у складу са
законом, знање једног светског језика, познавање рада
на рачунару, пожељно искуство у раду у области хидробиологије/хидроекологије, организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.
rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др
Милан Јовановић - Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За конкурс - здравствени сарадник
- аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији“. Само
ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о
резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

у Одељењу за правне послове Службе за
правне, финансијско-рачуноводствене,
техничке и помоћне послове

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

Сервисер апарата за фотокопирање

ИНСТИТУТ
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”

Службеник за јавне набавке

18000 Ниш, Љубе Дидића 51
e-mail: andrija@ready.rs
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18000 Ниш, Мраморско брдо бб

Школа је знање,
посао је занат

Опис послова и радних задатака: Припрема документацију и неопходне информације за израду годишњих
планова јавних набавки и набавки на које се закон не
примењује. Води евиденције у складу са прописима, по
окончању јавних набавки и набавки на које се закон не
примењује. Води све потребне евиденције прикупља и
обрађује податке о потребама за добрима, услугама и
радовима у циљу спровођења јавних набавки и набавки
на које се закон не примењује. Прима понуде и исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача. Води
дневник јавних набавки и набавки на које се закон не
примењује. Прикупља податке за израду стручних анализа и извештаја из области јавних набавки и набавки на
које се закон не примењује. Прикупља податке и припрема делове годишњих планова јавних набавки и набавки на које се закон не односи. Припрема документацију
у поступцима јавних набавки. Припрема и обрађује све
податке за набавке које се спроводе у Институту. Учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије. Контролише формалну исправност документације у поступцима јавних набавки. Води евиденције о закљученим
уговорима у поступку јавних набавки и набавки на које се
закон не примењује и прати реализацију јавних набавки.
Прима документацију и евидентира, разврстава, дистрибуира, контролише исправност и архивира документацију
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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у поступцима јавних набавки и набавки на које се закон
не примењује. Припрема податке за израду извештаја о
спровођењу јавних набавки и набавки на које се закон
не примењује. Води евиденцију јавних набавки и ажурира податке у одговарајућим базама. Припрема годишњи
план јавних набавки, план набавки на које се закон не
примењује и план контроле јавних набавки. Прикупља,
уређује, припрема и контролише податке неопходне за
спровођење јавних набавки и набавки на које се закон
не примењује и спроводи јавну набавку. Спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се
закон не примењује. Контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану.
Прави план праћења и реализације извршења уговора и
прати реализацију препорука о спроведеним контролама. Припрема уговоре, извештаје и води евиденције из
области свог рада. За свој рад непосредно одговара шефу
Одељења и начелнику Службе.
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, знање рада
на рачунару, положен стручни испит за службеника за
јавне набавке у складу са законом, најмање три године
радног искуства, организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: veljko_milekic@
batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље
Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића 5,
11000 Београд, са назнаком „За конкурс - службеник за
јавне набавке“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање и на
интернет страници Министарства здравља Републике
Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница, Томислава Секулића бб

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу,
специјалиста педијатрије
на одређено време до повратка
запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: б)
стручна спрема / образовање: високо образовање, на
интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
из области медицине у трајању од најмање пет година,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; медицински факултет, завршена специјализација из области педијатрије; в) додатна
знања /испит/ радно искуство, стручни испит, лиценца, специјалистички испит, најмање три године и шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине. Уз
пријаву са кратком биографијом кандидати подносе:
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, оверену фотокопију
лиценце, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), личну карту (очитану). Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информација које
могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата. Одлука о избору кандидата донеће се у законом
предвиђеном року. Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, уверење да се против
кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд). Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве са могу послати
поштом на адресу: Дом здравља Грачаница, 38205 Грачаница (Пријава на оглас), Томислава Секулића бб, АП
КиМ или доставити лично у Дому здравља Грачаница,
Служби за правне послове. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

Зубни техничар

на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: образовање на основним студијама првог
степена (струковне академске) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године или средње образовање;
стручни испит и лиценца. Кандидати уз пријаву на оглас
подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној школи (оверена фотокопија), уверење
о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
решење о упису у комору или лиценцу о раду (оверене
фотокопије), извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија), уверење о држављанству, не старије од 6
месеци (оверена фотокопија), уверење општинског суда
да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци, лекарско уверење, не старије од 6 месеци, у захтеву
(молби) кандидат треба навести документацију коју је
доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ Бујановац, сваког радног дана од 7.00
до 14.00 часова, у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу ДЗ Бујановац, са назнаком
“За оглас” и називом радног места. Оглас је објављен
и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Изабрани кандидат биће обавештен
писаним путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ ШУЛЕ”
34210 Рача, Виноградска бб

Доктор стоматологије

на одређено време до две године
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен
стручни испит, познавање рада на рачунару. Кандидати уз пријаву на оглас достављају и следећа документа: фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком
факултету, уверење о положеном стручном испиту,
фотокопију личне карте, потврду о радном искуству. Рок
за пријаву кандидата је 8 дана. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу.

СУПРЕМАЛАБ
11000 Београд, Кнеза Милоша 80
тел. 062/8376-715
e-mail: office@supremalab.rs

Лабораторијски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: од IV до VI степена стручне спреме, медицинско-лабораторијски техничар, виши медицинско-лабораторијски техничар, знање рада на рачунару, поседовање
возачке дозволе Б категорије, познавање енглеског
језика и пожељно положен стручни испит / лиценца.
Кандидати могу своје пријаве и радне биографије да
доставе на наведени имејл послодавца. Конкурс траје до
31.08.2019. године.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

1) Медицинска сестра - техничар

у гинекологији и акушерству, на
одређено време због повећаног обима
посла

2) Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, на
одређено време због замене одсутне
запослене која је на дужем боловању

3) Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, на одређено време због
одсутне запослене која је на дужем
боловању

4) Лабораторијски техничар
у трансфузиологији,
на одређено време

5) Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
због замене одсутне запослене која је на
дужем боловању
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
За радна места 1, 2 и 3: средње образовање у трајању
од четири године / медицинска школа / медицинска сестра - техничар, стручни испит; лиценца / решење о упису
у комору; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
За радно место 4: средње образовање у трајању од
четири године / медицинска школа / лабораторијски техничар, полежен специјалистички испит за медицинског
техничара за рад у трансфузији крви, стручни испит;
лиценца / решење о упису у комору; најмање две године радног искуства у наведеном звању.
За радно место 5: основно образовање.
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 (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 избору кандидата. 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 службеном гласилу Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на
горенаведену адресу или доставити лично у Правну
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

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

Лабораторијски техничар

у Служби за снабдевање крвљу
и крвним продуктима
УСЛОВИ: образовање на струковним студијама првог
степена (основне струковне струдије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септрембра 2005. године; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању.
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Медицина

Медицинска сестра - техничар
општег смера
6 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Радиолошки техничар

у Служби радиолошке дијагностике
УСЛОВИ: на струковним студијама првог степена (основне
струковне струдије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септрембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати
су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са
кратком биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса); оверену фотокопију диплома о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате
од стране надлежне коморе (или решења надлежне
коморе о постојању услова за издавање лиценце); оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти
којима се доказује на којм пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно
искуство).

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
3 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест месеци
радног искуства.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати
су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са
кратком биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно
искуство).
За сва радна места: Оглас важи 8 дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, а пријаве на конкурс слати на адресу: Клиничко-болнички центар Звездара, 11000 Београд,
Димитрија Туцовића 161, са назнаком “За конкурс ради
пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници
у огласу писмено ће бити обавештени.

ЗУ АПОТЕКА “АЛБАТРОС”
11070 Нови Београд, Др Ивана Рибара 91е

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, познавање рада на рачунару, стручни испит.
Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања
огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становнике са кућним
лечењем, здравственом негом и
поливалентном патронажом
2 извршиоца
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен стручне
спреме, стручни испит, решење о упису у комору, дозвола за рад (лиценца), познавање рада на рачунару,
радно искуство најмање 6 месеци на пословима доктора
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медицине. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију решења о упису у Лекарску комору
или фотокопије дозволе за рад - лиценце, уверење да
кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци; уверење да се против кандидата не
води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд)
не старије од 6 месеци, кратку биографију са адресом и
контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања који су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран,
пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица. Пријаве
слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За
оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ.

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

Помоћни радник у здравству

на одређено време од 12 месеци, пробни
рад од 3 месеца
9 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа.

Сервирка

на одређено време од 12 месеци, пробни
рад од 3 месеца
5 извршилац
УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Кувар

на одређено време од 12 месеци, пробни
рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Референт писарнице

на одређено време од 12 месеци, пробни
рад од 3 месеца, за рад у Служби за
правне економско-финансијске послове
УСЛОВИ: средња стручна спрема.

радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне
службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу
за која радна места конкуришу (било да конкуришу на
једно радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. На радне односе засноване по
окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Клинички центар Крагујевац. Оглас је објављен и на
сајту Министарства здравља Републике Србије, сајту
Клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/50-52-73.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти преко
писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, 34000
Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно назначити за које
се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за радно место _____ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗА СТАРЕ
“МАРИЈА” ДОО ЧЕНЕЈ

21000 Нови Сад, Међународни пут 247
тел. 064/6578-801

Неговатељ старих и болесних особа
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство.

Медицински техничар

Референт уписа болесника

на одређено време од 12 месеци, пробни
рад од 3 месеца, за рад у Служби за
правне економско-финансијске послове
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Референт фактурисања

на одређено време од 12 месеци, пробни
рад од 3 месеца, за рад у Служби за
правне и економско-финансијске
послове
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема.
ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији са систематизацијом радних
места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; сведочанства за сваки разред средње школе;
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који
имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицински техничар; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Обезбеђена исхрана. Рок за пријаву 25.08.2019.
Јављање на горенаведени телефон.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 4
тел. 027/321-222

Доктор медицине

на одређено време, ради замене доктора
на специјализацији, до његовог повратка
3 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит у складу са Законом о
здравственој заштити; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију:
пријаву на конкурс; кратку биографију, са адресом и
контакт телефоном; оверену копију дипломе (уверења)
о стеченом високом образовању; фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
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вана); фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издата на девојачко
презиме); доказ о положеном стручном испиту (оверена
копија); лиценцу (оверена копија); потврду претходног
послодавца о стеченом радном искуству у струци - не
старију од 30 дана (оригинал). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати
поштом у затвореној коверти на горенаведену адресу,
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос
на одређено време”, или доставити лично у писарницу
ДЗ Прокупље, радним даном од 07.00 до 14.00 сати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ
17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1
тел. 017/421-310

Доктор медицине

ради упућивања на специјализацију из
социјалне медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит. Кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и: очитане податке
са личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старијег од 6 месеци), уверење
надлежног основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење Министарства унутрашњих послова да
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава на
оглас је 8 дана од дана објављивања код НСЗ у публикацији “Послови”. Оглас је објављен и на интернет
страници Министарства здравља. Пријаве на оглас
доставити у затвореној коверти Служби за правне
и економско-финансијске послове Завода за јавно
здравље Врање или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање, са назнаком “Пријава на
оглас” и назнаком радног места за које се конкурише.
Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у
складу са законом. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Кандидат који
буде изабран за пријем у радни однос на неодређено
време пре закључења уговора о раду биће дужан да
достави лекарско уверење о општој здравственој способности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

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

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
ради замене радника на боловању
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу
Специјална болница за плућне болести “Озрен”, Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену
“Пријава на оглас за спремача“ или лично у просторијама болнице.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА
СРПСКА ЦРЊА

Српска Црња, П. А.Чарнојевића 15

Стоматолог

на одређено време до две године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
VII степен стручне спреме, стоматолошки факултет,
обављен приправнички стаж и положен стручни испит;
упис у именик коморе; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе. Кандидати уз пријаву на оглас
подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа
документа: извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; кратку биографију, са адресом, контакт телефоном; диплому о завршеној школи занимања
доктор стоматологије - оверана фотокопија; уверење
о положеном стручном испиту - оверена фотокопија;
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе /
упис у именик коморе; потврду - уверење од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао;
пожељно познавање рада на рачунару. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаве се подносе поштом или
лично на горенаведену адресу, са назнаком „Оглас за
пријем радника“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
СРПСКА ЦРЊА

Српска Црња, П. А.Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка
запослене са трудничког и породиљског
одсуства
Опис послова: обавља послове у Одсеку здравствене
заштите одраслог становништва; ради у тиму са доктором медицине специјалистом или доктором медицине изабраним лекаром за одрасле; региструје пацијенте, отвара картоне, проналази картоне и уписује у њих
потребне податке; води регистар пацијената, амбулантни протокол, дневни протокол хроничних болести,
протокол инфективних болести; уписује прегледе у
протокол лекара; води дневну евиденцију по видовима
осигурања, евиденцију извршених услуга, евиденцију
терапије дате у стану болесника по налогу лекара, евиденцију посета, превијања и других медицинких интервенција; евидентира издате потврде о смрти, лекарска
уверења, решења лекарских комисија; врши вакцинацију према програму имунизација и епидемиолошким
индикацијама, а по налогу доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте одговарајуће гране
медицине; попуњава и оверава рецепте, упуте, налоге
и друго; по налогу лекара упућује пацијента на одговарајуће терапије; у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора
медицине специјалисте у установи; евидентира основне
податке о пацијентима и припрема лекару на увид
њихову медицинску документацију; учествује у разврставању (тријажи) пацијената по реду хитности; учествује у обуци новопримљених здравствених радника и
приправника и контролише спровођење волонтерског
рада; требује потрошни материјал; контролише одлагање медицинског отпада; предузима конкретне мере
за спречавање и ширење инфекције у установи; врши
припрему радног простора, материјала, прибора и медицинских апарата за рад; на крају месеца врши обраду
података свих учињених услуга за протекли месец и доставља главном техничару ДЗ; наплаћује услуге неосигураним лицима, партиципацију, стране заводе и др., пише
рачуне, чува новац и предаје благајни у року од 48 сати;
фактурише учињене услуге; одговоран је за исправност
документације потребне за наплату извршених здравствених услуга (исправност књижица и упута); учествује
у здравствено-васпитном раду; води уредно медицинску
документацију (у електронској и писаној форми) и одговоран је за њено вођење; прати стручну литературу и
усавршава све методе свог рада у установи и ван установе; у раду примењује одлуке и препоруке стручних
органа и органа управљања дома здравља, помоћника директора дома здравља (за медицинске послове)
и директора дома здравља и одговоран је за примену

истих; по потреби обавља и послове радног места медицнског техничара у хитној медицинској помоћи; обавља
и друге послове у оквиру своје струке по налогу доктора медицине специјалисте, доктора медицине и руководиоца; за свој рад одговоран је главном техничару дома
здравља, доктору медицине специјалисти (начелнику
службе), помоћнику директора дома здравља (за медицинске послове) и директору ДЗ.
УСЛОВИ: ССС, медицинска школа, смер општи, IV степен
стручне спреме, положен возачки испит Б категорије,
положен стручни испит. Уз захтев за заснивање радног
односа приложити: CV (кратку биографију), оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу
за рад - лиценцу издату од надлежно органа или решење
о упису у комору. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања,
итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава
записник. О избору кандидата одлучује директор Дома
здравља Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити
обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Захтев за заснивање радног односа са
назнаком за радно место доставити поштом или личном
доставом у писарницу Дом здравља Српска Црња, ул. П.
А.Чарнојевића 15.

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

Доктор стоматологије
3 извршиоца

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

Доктор стоматологије специјалиста
ортодонције
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана стоматологије, у
складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од
најмање пет година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана стоматологије, у
складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника; стручни испит; лиценца; специјалистички
испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. Кандидат подноси
следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеном факултету;
фотокопију дипломе или уверења о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном стручном
испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од
надлежне коморе; извод из матичне књиге рођених/
венчаних; уверење о држављанству; фотокопију личне
карте.
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Доктор медицине/изабрани лекар
4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; важећа лиценца за обављање послова
из своје струке; стручни испит; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Кандидат
подноси следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених/
венчаних; уверење о држављанству; фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију личне карте.

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама
првог степена (струковне/академске) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању више, односно струковне медицинске сестре.
Кандидат подноси следећу документацију: пријаву на
оглас са кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о држављанству; фотокопију дипломе високе медицинске школе; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију
лиценце; фотокопију личне карте.

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о држављанству; фотокопију дипломе о завршеној
основној школи; фотокопију личне карте;

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање. Кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених/венчаних;
уверење о држављанству; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију личне карте.

Педијатријска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, педијатријског смера, положен стручни испит, важећа лиценца за
обављање послова из своје струке; најмање шест месеци
радног искуства у звању педијатријске сестре / техничара.
Кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас
са кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених/
венчаних; уверење о држављанству; фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи (педијатријског
смера); фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
фотокопију лиценце; фотокопију личне карте.

Гинеколошко-акушерска
сестра - бабица

у ванболничком породилишту
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-гинеколошко акушерског смера, положен стручни испит, IV
степен стручне спреме, важећа лиценца за обављање
послова из своје струке; најмање шест месеци радног
искуства. Кандидат подноси следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о држављанству;
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи (гинеколошко-акушерског смера); фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију
лиценце; фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, сајту Министарства
здравља РС и сајту Дома здравља ”Др Симо Милоше-
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вић”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или
архиви ДЗ, III спрат, соба бр. 15. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације неће се
узимати у разматрање. Како достављену документацију
подносилаца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о
избору кандидата на расписани конкурс биће објављена
сајту Дома здравља “Др Симо Милошевић”.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Доктор медицине изабрани лекар

на одређено време, због повећаног
обима посла, најдуже до 24 месеца,
за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са одсеком
превентивне здравствене заштите
Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
организује и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља појединца и породице, ради на откривању и
сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати
здравствено стање становништва на свом подручју и
осигурава податке за потребе здравствене статистике,
утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере
за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне
активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним
саветовалиштима; организује и спроводи прописане
систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у
посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање
болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и
врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење
и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује
дужину привремене спречености за рад због болести
или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену
о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
збрињава пацијенте на месту повређивања, односно
нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултације
са другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење
здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти.
Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља пацијената, откривању и сузбијању фактора
ризика за настанак болести. Ради као изабрани лекар у
тиму са медицинским техничаром. Обавља превентивне
прегледе, мере и поступке, укључујући и здравствено
васпитање, који су утврђени као право из обавезног
здравственог осигурања. Обавља прегледе и дијагностику, утврђује врсту и начин лечења, прати ток лечења
и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења;
указује хитну медицинску помоћ. Упућује пацијенте на
болничко лечење и амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу здравствену установу, односно код
другог даваоца здравствених услуга са којим је закључен уговор о пружању здравствене заштите према
медицинским индикацијама. Даје оцену о здравственом
стању, издаје лекарска уверења и упућује пацијента на
оцену радне способности односно инвалидности, у складу са законом, утврђује дужину привремене спречености
за рад због болести и повреде до 30 дана спречености за
рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привремене спречености за рад. Упућује пацијенете на секундарни и терцијални ниво, издаје путне налоге, утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за
време путовања. Даје налаз и мишљење о здравственом
стању на основу чега се издаје потврда ради коришћења
здравствене заштите у иностранству. Одређује употребу
и врсту превозног средства за превоз болесника. Учествује у раду Комисије за спровођење јавних набавки, именоване решењем директора. Обавља послове на које је
овлашћен решењем или одлуком директора, а који су
из делокруга рада службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и
занимања. За свој рад одговоран је начелникау службе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа кандидат треба да испуњава и 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; стручни испит, лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Кандидати подносе: пријаву на оглас; кратку биографију; фотокопију извода из матичне књиге рођених /
венчаних; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
фотокопију лиценце Лекарске коморе за самосталан
рад или решење о упису у Лекарску комору; доказ да
кандидат има најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине (потврде, уверења и сл.). Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за
напред наведено радно место подносе се у неовереним
копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу ДЗ Параћин или послати на горенаведену адресу,
са назнаком “Пријава на конкурс за радно место доктора медицине, за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са одсеком превентивне здравствене заштите”. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији Послови НСЗ и
на сајту Министарства здравља Републике Србије. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене,
непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. За све информације можете се
обратити на телефон: 035/573-186.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра

за рад у Служби неурологије, на
одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, због породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске
мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације: примењује прописану терапију
и контролише узимање лекова; врши припрему болесника 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 отпадна прописани начин; обавља послове из
области јавног здравља (здравствено васпитање, врши
вакцинацију према епидемиолошким индикацијама,
врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
спроводи активности на популарисању давалаштва крви
и компонената крви; врши прикупљање крви и компонената класичним и аферентним процедурама,тестирање
крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема
лекове из крви фракционисањем плазме; у зависности
од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура,
нивоа ризика, контактира са пацијентима и услова рада,
препознаје се горенаведено радно место.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат треба да има и завршену средњу медицинску школу - општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које
радно место се пријављујете треба доставити: кратку
биографију са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи (IV степен) - општи смер; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; извод из МК
рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци
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дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови” код Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Пријаву са документацијом доставити на
горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
,,СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2

Специјалиста неурологије
УСЛОВИ: ВСС медицински факултет, специјалистички
испит из неурологије и лиценца.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа, стручни испит и лиценца.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: високо образовање (економске струке) на
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на студијама у трајању од три
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; изузетно: средње образовање и радно искуство на тим пословима до дана
ступања на снагу Уредбе; знање рада на рачунару и
најмање пет година радног искуства на пословима са
средњим образовањем.

Сервирка
УСЛОВИ: основно образовање.

Помоћни радник на нези болесника
на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
са рада

УСЛОВИ: основно образовање.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка
запослене са боловања
(породиљско до 31.07.2020. године
и одржавање трудноће)
2 извршиоца
УСЛОВИ: ССС медицинска школа, стручни испит и
лиценца.
ОСТАЛО: Сви кандидати су дужни да уз пријаву на оглас
приложе и следећу документацију у фотокопији: диплому о завршеној траженој школи, уверење о положеном
траженом испиту (специјалистичком или стручном),
лиценцу издату од надлежног органа, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на адресу болнице: Београд, Немањина
2. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне
документације неће се узимати у разматрање.

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

Медицински техничар општег смера
средња стручна спрема, Служба за
анестезију и реанимацију, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца
5 извршилаца

Виши медицински техничар општег
смера

Служба за анестезију и реанимацију, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, пробни рад од 3
месеца
Бесплатна публикација о запошљавању

Виши медицински техничар општег
смера
Центар за ургентну медицину,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Виши медицински техничар општег
смера

Клиника за дерматовенерологију, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; сведочанства за
сваки разред средње школе за медицинске техничаре/
сестре са средњом школском спремом за радно место
(медицинска техничара општег, смера средња стручна
спрема ради попуне радног места медицински техничар/
сестра општег смера Службе за анестезију и реанимацију); уверење о положеном стручном испиту за радно
место; уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме); кратку биографију са
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране
надлежне службе.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да на пријави наведу за
која радна места конкуришу са називом организационе
јединице (било да конкуришу на једно радно место или
на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу)
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу) за радно место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен и
на сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту
Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације, телефон за
контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за радно место ____ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

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

Виши радиолошки техничар

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

Виши медицински техничар - општи
смер
у операционој сали, на одређено време
од 12 месеци, пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
средња стручна спрема, на одређено
време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
22 извршиоца

Медицински техничар педијатријски смер

средња стручна спрема, на одређено
време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

Фармацеутски техничар

средња стручна спрема, на одређено
време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
5 извршилаца

Лабораторијски техничар

средња стручна спрема, на одређено
време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки
разред средње школе за медицинске техничаре/сестре
са средњом школском спремом за следећа радна места:
медицинска техничара општег смера (средња стручна
спрема) ради попуне радног места медицински техничар/
сестра општег смера, медицински техничар педијатријски
смер (средња стручна спрема) ради попуне радног места
медицински техничар/сестра педијатријски смер, фармацеутски техничар (средња стручна спрема) ради попуне
радног места фармацеутски техничар, лабораторијска
техничара (средња стручна спрема) ради попуне радног
места лабораторијски техничар; уверење о положеном
стручном испиту; уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране
надлежне службе.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу
на једно радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну
снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је издала
надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу). Уколико изабрани кандидат не достави горе-
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наведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас
је објављен и на сајту Министарства здравља Републике
Србије и сајту Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се
подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место ____ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

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

Лекар специјалиста радиологије

за потребе Службе за радиолошку
дијагностику, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Клиничком
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу
или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о
положеном стручном испиту за радно место; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно
искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском
стажу у струци од стране надлежне службе.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да на пријави наведу за
која радна места конкуришу са називом организационе
јединице (било да конкуришу на једно радно место или
на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу)
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу) за радно место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен и
на сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту
Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за радно место _____ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.
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ДОМ ЗДРАВЉА
“СВЕТИ ЂОРЂЕ”

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67
тел: 034/6811-880

Доктор медицине

на одређено време, за рад у Служби за
здравствену заштиту одраслих, кућно
лечење, поливалентну патронажу и
хитну помоћ - тросменски рад
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: високо образовање медицинске струке: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање пет година по
прописима који је уређивао високо образовање до септембра 2005. године; стручни испит; лиценца.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној фотокопији
следећа документа: диплома о завршеном медицинском
факултету; уверење о положеном стручном испиту;
фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); лиценца или решење о
издавању лиценце и и решење о упису у именик Лекарске коморе Србије; кандидати који имају радно искуство
фотокопију радне књижице или други одговарајући
доказ о радном искуству; фотокопију важеће личне карте и личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидат који буде изабран, пре
закључивања уговора о раду дужан је да достави: доказ
о здравственој способности за рад на наведеним пословима; уверење да се против њега не води кривични
поступак (уверење суда) и не сме бити старије од 6 месеци; уверење да није осуђиван за дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП-а)
и не сме бити старије од 6 месеци. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Оглас је објављен и на веб-страници Министарства
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на веб-страници Дома здравља “Свети Ђорђе” Топола (www.dztopola.
rs). Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља
“Свети Ђорђе” Топола. 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. Одлука о избору кандидата ће бити
донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Дома здравља “ Свети Ђорђе” Топола. Кандидати
који не буду изабрани не могу захтевати повраћај достављених докумената. Контакт телефон: 034/6811-880.
Пријаве се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас за радно
место доктора медицине - тросменски рад”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број
839-840, од 24.07.2019. године, поништава се у
целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Возач

на одређено време, најдуже две године
Опис послова: обавља све вожње за потребе Дома
здравља, укључујући и превоз пацијената на дијализу,
као и хитан превоз пацијената; задужује се возилом
и одговара за његову исправност, одржава возило и
отклања ситне кварове, стара се о хигијени возила, води
рачуна да у возилу постоји сва потребна, законом прописана опрема, води рачуна о регистрацији возила којим је
задужен, обавља и друге послове своје струке по налогу
непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
најмање завршена осмогодишња школа, возачки испит
Б и Ц категорије, здравствена способност за послове
професионалног возача. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба
доставити: кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, оверену фотокопију возачке дозволе, извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или
оверена фотокопија, уверење о држављанству (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење
да се против кандидата не води истрага, ни истражне
радње, нити се води кривични поступак по оптужници
и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, лекарско уверење о здравственој способности за
обављање послова професионалног возача. С обзиром
да се ради о радном месту возача санитетског превоза
неопходно је претходно радно искуство професионалног
возача у трајању од најмање три године. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да
доставе лекарско уверење. Пријаву са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11060 Палилула, Кнез Данилова 16
тел. 011/322-655

Оглас објављен у публикацији “Послови”
10.07.2019. године поништава се за радно место:
доктор медицине изабрани лекар за одрасле.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11060 Палилула, Кнез Данилова 16
тел. 011/322-655

Оглас објављен у публикацији „Послови“
26.06.2019. године поништава се за радно место:
виша медицинска сестра - техничар у поливалентној патронажи, на одређено време до повратка одсутног запосленог, пробни рад 3 месеца, 3
извршиоца.

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

Доктор медицине изабрани
лекар за одрасле
пробни рад 3 месеца

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

Лабораторијски техничар
пробни рад 3 месеца

Опис послова: припрема и одржава простор и прибор за
рад, припрема пацијенте и узима биолошки материјал за
рад, учествује у изради лабораторијских анализа, хематолошких и биохемијских анализа, ради на биохемијским и хематолошким анализаторима (програмирање и
пуштање узорака), одлази на терен код непокретних
болесника ради узимања биолошких материјала за рад,
обавља послове и радне задатке на терену по потреби, води рачуна о правилном одлагању медицинског
отпада, учествује у пословима везаним за напредак
службе (увођење нових информационих технологија,
едуковање на новим апаратима), обавља послове под
стручним надзором специјалисте медицинске биохемије,
односно биохемичара, врши административне послове,
уписује пацијенте у протокол, уписује резултате извршених анализа и извештаје које издаје пацијентима, води
дневну и текућу евиденцију о обављеним анализама и
температурне карте, помаже у припремању извештаја,
контрола стерилизације, стерилизација материјала,
обавља и друге послове из своје струке по налогу одговорног лаборанта, непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - медицинска
школа: средње образовање - лабораторијски смер;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању лабораторијски техничар; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење); поседовање возачке дозволе Б категорије
(није услов за заснивање радног односа). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису
у комору, фотокопију возачке дозволе и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи

на одређено време до повратка одсутног
запосленог, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца
Опис послова: планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему
води прописану медицинску документацију, координира
здравствено-васпитни рад здравствених и других радника на свом микрореону, обавља патронажну посету
и одговорна је за садржај рада, води дневник посета и
осталу документацију у служби, контактира и сарађује
са изабраним лекаром и другим здравственим организацијама зависно од конкретног случаја, сарађује са представницима локалне заједнице, хуманитарним организацијама, установама социјалне заштите и осталим
установама од значаја за породицу, прибавља и анализира податке на основу којих се предузимају потребне
мере у спречавању ширења заразних болести, израђује
месечни, тромесечни и годишњи извештај, обавља
посете трудници, бабињари и новорођенчету, одојчету,
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малом и предшколском детету, као и лицу старијем од
65 година, као и посете по налогу изабраног лекара свим
популационим групама, обавља патронажне посете оболелом од малигног обољења, психоза, шећерне болести,
ендемског нефритиса, прогресивних неуромишићних
обољења и осталим популационим групама по налогу изабраног лекара, учествује у сагледавању потребе
организованог кућног лечења, реализује и фактурише
здравствене услуге и одговорна је за тачност података,
ради и друге послове из домена своје струке по налогу
одговорне сестре службе и главне сестре ДЗ-а којима
одговорна за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образовање медицинске струке, општи смер: на основним
студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању
од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење); стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању више, односно
струковне медицинске сестре; да током пробног рада
одговори радним задацима самосталног рада; поседовање возачке дозволе Б категорије. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце или решења о упису у Комору,
фотокопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити
за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће
бити објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли - IV спрат.

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

Медицинска сестра - техничар

Одељење ендокринологије, на одређено
време по основу замене, до повратка
радника са боловања
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

на интензивној нези нивоа 3, Одељење
хируршког интензивног лечења, на
одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицинска сестра / здр. техничар, педијатријски/општи смер, положен
стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног
искуства.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о
завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту и фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем
медицинске сестре - техничара на одређено време по
основу замене до повратка радника са боловања - 3
извршиоца”. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се примају. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Виши радиолошки техничар

на Одељењу за радиолошку
дијагностику, пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца
Опис посла: асистира лекару и врши медицинско-техничке процедуре по налогу лекара; припрема апаратуру и
материјал потребан за снимање; даје упутства пацијенту о
припреми за снимање и о понашању приликом снимања;
поставља пацијента у положај пожељан за снимање; снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка;
примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите
особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења;
спроводи активности стручног усавршавања у области
радиолошке технике; учествује у практичном оспособљавању приправника и млађих кадрова; води прописане
евиденције и документацију; одговара за средства којима
рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; ради и друге послове из домена своје
струке по налогу главног техничара и надлежног лекара;
послове обавља у оквиру сменског рада, а по потреби у
дежурству и приправности; за свој рад одговоран је главном РТГ техничару и начелнику одељења.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
1) основне студије у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или струковне студије првог степена
(основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 2)
положен стручни испит, 3) лиценцу за рад. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеним основним или струковним
студијама првог степена (наведено у посебним условима);
уверење о положеном стручном испиту; здравствена способност за рад у радиологији; познавање рада на рачунару
(MS Office); дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат
није осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије
од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.
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 - 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. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања). Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са
назнаком „Пријава на оглас за пријем три виша радиолошка техничара на Одељењу за радиолошку дијагностику на
неодређено време”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Виша медицинска сестра - техничар
у амбуланти
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове 1) високо образовање /
виша медицинска сестра - техничар, на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005 године, на основним студијама у трајању
од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
стручни испит, лиценца / решење о упису у комору, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са
просечном оценом током школовања, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, оверену копију
лиценце/решења о упису у комору, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду
послодавца (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. 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 избору кандидата. 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 је 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама
на горенаведену адресу или доставити лично у Правну
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште
Краља Петра Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Доктор стоматологије (денталне
медицине)
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог,
до његовог повратка, у Служби
за здравствену заштиту одраслог
становништва, Одсек стоматолошке
здравствене заштите

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом о раду, кандидат мора да
испуњава и следеће услове: завршен стоматолошки
факултет, положен стручни испит, лиценца, најмање
6 месеци рада у струци. Кандидати подносе: пријаву
на оглас, кратку биографију, фотокопију личне карте,
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, потврду о радном искуству.
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” НСЗ. Оглас је
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објављен и на сајту Министарства здравља Републике
Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаву са документима којима се доказује
испуњенот услова огласа доставити у затвореној коверти, са назнаком “За оглас” на горенаведену адресу. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна
документација, али исту могу преузети у просторијама
Правне службе. Коначну одлуку о избору кандидата
доноси директор ДЗ Трговиште. За све информације
можете се обратити на телефон: 017/452-210.

ДОМ ЗДРАВЉА
„1. ОКТОБАР” ПЛАНДИШТЕ
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230
e-mail: dom.zdravlja@hemo.net

Доктор стоматологије специјалиста
дечије превентивне стоматологије
или доктор стоматологије
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, због
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова ДЗ „1. октобар” Пландиште број 110 од 22.03.2018. године; обавља
послове изабраног стоматолога за децу у Одсеку стоматолошке здравствене заштите; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба,
уста, вилица и лица; врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања
обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и
постојања ортодонтских аномалија; поставља дијагнозу
и врши терапију обољења млечних и сталних зуба; врши
надзор над спровођењем превентивних активности у
стоматологији; упућује пацијенте на специјалистичко-консултативне прегледе; контролише рад стоматолошке сестре; обавља консултације са другим здравственим радницима; спроводи здравствено-васпитни
рад; води уредно здравствени картон и другу медицинску документацију (у електронској и писаној форми) и
одговоран је за њихово вођење; осигурава податке за
потребе здравствене статистике; прави распоред свог
рада и термина прегледа у оквиру интегрисаног здравствено информационог система; прати стручну литературу и усавршава све методе свог рада у установи и ван
установе; стара се о спровођењу водича добре клиничке праксе у раду; по потреби ради и са одраслим становништвом; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из домена своје стручне спреме и
искуства стеченом радом.
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен
стручни испит и завршена специјализација из дечије
превентивне стоматологије или завршен стоматолошки
факултет и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа: диплома о завршеном стоматолошком факултету и уверење о положеном
стручном испиту и уверење о положеном специјалистичком испиту, лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном. Пријаве слати на горенаведену адресу. Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља
и сајту ДЗ. Рок за подношење пријава је 8 дана од
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 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. Одлука о
избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити
објављена на огласној табли Дома здравља. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор уколико су потребне додатне информације које
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

www.nsz.gov.rs

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СОКОБАЊА”

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

Медицинска сестра

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

Сарадник за физичко васпитање
и рекреацију

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме
(професор физичког васпитања); радно искуство у струци
од најмање 2 године. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе следећу документацију: диплому о завршеном VII
степен стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија),
потврду послодавца о радном искуству (оригинал), фотокопију личне карте, кратку биографију. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу или непосредно у болници. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Медицина
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен превоз. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
доставе путем мејла или да се јаве на контакт телефоне.
Лице за контакт: Јасминка Шврака.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Доктор медицине

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Референт за финансијскорачуноводствене послове

на одређено време, пробни рад 3 месеца

на одређено време до 3 месеца

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.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа или гимназија, знање рада на рачунару. Пријаве
са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се
доказује испуњеност услова конкурса предају се преко
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр.3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси
пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани
кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

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

Спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге

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

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

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ”

37230 Александровац, Др Милана Мирковића 6
тел. 037/3751-148

Доктор медицине

на одређено време, ради замене
запослених доктора медицине на
специјализацији, до њиховог повратка
са специјализације
2 извршиоца

Доктор медицине

на одређено време, ради замене
запосленог коме мирује право и
обавеза из радног односа, до повратка
запосленог на рад

Доктор медицине

на одређено време, због повећаног
обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора
испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о
организацији и систематизацији послова ДЗ “Др Добривоје Гер. Поповић”. Посебни услови за заснивање радног односа су: високо образовање - завршен медицински факултет на интегрисаним академским студијама,
по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; положен стручни испит; лиценца Лекарске
коморе Србије; радно искуство од најмање шест месеци
у звању доктора медицине. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце Лекарске
коморе Србије или решење о упису у именик Лекарске коморе Србије; фотокпију личне карте; уверење о
држављанству; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Приликом заснивања радног односа
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које заснива радни однос; уверење надлежног суда
да се против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага; уверење надлежне полицијске станице да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи.
Уколико изабрани кандидат не достави наведене податке, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује ДЗ “Др Добривоје Гер. Поповић”. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Оглас је објављен и на сајту
Министарства здравља и сајту Дома здравља “Др Добривоје Гер. Поповић”. Пријаве послати поштом на адресу
Дома здравља, са назнаком “Пријава на оглас за пријем

у радни однос за радно место доктор медицине” или
послати лично преко писарнице ДЗ, радним данима од
07 до 15 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене
запосленог на неплаћеном одсуству
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.

Лабораторијски техничар

на одређено време ради замене
запослене на породиљском боловању
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: лабораторијски 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.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
“DENTAL ESTHETETIC ART”
18000 Ниш, Булевар Немањића 17/5
e-mail: dentalesteticart941@gmail.com

Стоматолошка сестра

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: стоматолошка
сестра; пробни рад: 1 месец; знање енглеског језика
(средњи ниво); основно знање рада на рачунару; CV.
Телефон за контакт: 062/538-688.

Посао се не чека, посао се тражи
07.08.2019. | Број 841-842 |
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ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Пасјачка 2

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

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

Радник обезбеђења без оружја
пробни рад од 3 месеца

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

Спремач/спремачица

јединици, прати и предлаже измене у процедуралном
раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и
друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - високо образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Радно искуство / додатна знања / испити:
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине; познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или
решења о упису у Комору и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити
за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће
бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера IV
степен, стручни испит; лиценца; најмање годину дана
радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате
од надлежног органа, доказ о радном искуству. 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. Доктор медицине

за рад у Служби за
оториноларингологију, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла

37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

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

за рад у Служби за ортопедију и
трауматологију

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати достављају
пријаву са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе (уверења) о завршеној основној школи.

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

ОСТАЛО: Неблаговремене пријаве се неће разматрати
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком
датума и сата када су примљене. Непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве се достављају
искључиво поштом, са назнаком „Пријава на конкурс за
Одељење за правне послове“, на горенаведену адресу.

2. Доктор медицине

за рад у Одсеку за дечију хирургију
Службе за хирургију

за рад у Служби за психијатрију
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

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

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

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

Доктор медицине
изабрани лекар за одрасле
пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради
на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак
болести, односно, на спровођењу скрининг програма у
складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену
установу према медицинским индикацијама, односно
код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове
и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту
из области менталног здравља у смислу превенције у
оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни
преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује
пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу
мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће
гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво,
води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге
које пружа, даје оцену радне способности и упућује на
лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на
посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код
одређених случајева болести и повреда, у стручном раду
је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој
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3. Магистар фармације - медицински
биохемичар

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

2. Доктор медицине

3. Доктор медицине

за рад у Служби лабораторијске
дијагностике при Заједничким
медицинским пословима

за рад на Одељењу за инфективне
болести у Служби за инфективне и
кожне болести, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, смер медицинска биохемија, VII/1 степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању .

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

4. Лабораторијски техничар

у дијагностици, за рад у Служби
микробиолошке дијагностике при
Заједничким медицинским пословима
УСЛОВИ: средња мед. школа смер за лабораторијског
техничара, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

5. Медицинска сестра - техничар

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

6. Медицинска сестра - техничар

у операционој сали за рад у Одсеку
анестезије за једнодневну хирургију,
дијагностичко-терапијске процедуре
и специјалистичко-консултативне
делатности Службе за анестезиологију
и реаниматологију
2 извршиоца

4. Психолог

на осталим болничким одељењима,
за рад у Служби за психијатрију, на
одређено време на 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или мастер
академске студије, Одсек за психологију, VII/1 степен,
стручни испит у складу са законом.

5. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима
- главна сестра за рад на Одељењу
за цереброваскуларне болести са
полуинтензивним лечењем Службе за
неурологију, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или
одсуства са рада ради посебне неге
детета или њеног престанка радног
односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.
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6. Виши радиолошки техничар

у дијагностици за рад у Служби
радиолошке дијагностике при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до истека
породиљског одсуства, одсуства са рада
ради неге детета или одсуства са рада
ради посебне неге детета или њеног
престанка радног односа
УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здравствена школа струковних студија, смер за РО техничара,
VI/1 или VI/2 степен, стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

7. Медицинска сестра - техничар

личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства
или уверења издати на девојачко презиме).

визе; послодавац обезбеђује смештај, а запослени сноси трошкове смештаја; трошкове превоза на релацији
Република Србија - СР Немачка сноси запослени.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у
затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом и
редним бројем радног места за које се конкурише, а на
наведену адресу.

Потребна документација: радна биографија/CV на
немачком језику у еуропас формату; диплома завршене школе - оверена фотокопија; уверење о положеном
стручном испиту за медицинске раднике - оверена фотокопија; сертификат о стеченом знању немачког језика
- фотокопија. Наведена документа доставити и на српском језику.

у здравственим установама са
образованим организационим
јединицама које обављају психијатријску
делатност, које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем и
задржавање пацијената без пристанка
за рад у Служби за психијатрију, на
одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на неплаћеном
одсуству

на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обима посла, у Служби хитне
медицинске помоћи и санитетског
превоза

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

2. Возач у хитној
медицинској помоћи

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

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Помоћни кувар

за рад у Одсеку за припрему хране у
Служби за помоћне и друге послове,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање.

2. Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге за рад у Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
Кандидати за радно место 1 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко
презиме).
Кандидати за радно место 2 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи, фотокопију личне карте или очитане податке са
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Возач у хитној
медицинској помоћи

на одређено време због замене
привремено одсутног запосленог до
његовог повратка на рад, у Служби
хитне медицинске помоћи и санитетског
превоза Дома здравља Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне
услове: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати достављају: пријаву
на оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију возачке дозволе, изјаву
да су здравствено способни за послове за које подносе
пријаву, фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. 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 наведени документ у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места
за рад у СР Немачкој
Послодавац: „Gemeinnutzige ProCurand Gmbh“, Берлин,
СР Немачка

Медицинска сестра - техничар
30 извршилаца

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање, потребна документа достављају филијали
НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу
филијале, са назнаком „За конкурс: медицинска сестра /
техничар - послодавац: Gemeinnutzige ProCurand Gmbh,
Берлин, СР Немачка“. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на
адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Гундулићев венац 23-25, са назнаком „За конкурс: Медицинска сестра / техничар - послодавац: Gemeinnutzige
ProCurand Gmbh, Берлин, СР Немачка“.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће
добити на разговору са послодавцем. Кандидати који
уђу у ужи избор биће обавештени путем телефона
или имејлом о месту и термину одржавања разговора.
Непотпуна документација неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број: 0800 300 301 (позив
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-256, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-514
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Рок за пријаву на конкурс: 30.09.2019. године.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер медицинска сестра - техничар; положен стручни испит за медицинске раднике; потребно знање немачког језика на Б1
нивоу; радно искуство није релевантно.
Врста радног односа: послодавац нуди потписивање
уговора о раду на одређено време са пробним радом у
трајању од 6 месеци; након нострификације дипломе
потписује се уговор на неодређено.
ОСТАЛО: висина зараде износи 2175 бруто ера / 1500
нето еура, до нострификације; запослени су од првог
дана социјално осигурани; трошкове социјалног осигурања сносе и послодавац и запослени; запослени
сноси трошкове приликом издавања радне дозволе и
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Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство

Пољопривреда
“ЗЕЛЕНИ ХИТ” ДОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а
тел. 064/658-30-02

Руководилац пољопривредне
производње
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер пољопривреде, радно искуство 12 месеци
у производњи, возачка дозвола Б категорије, знање
енглеског језика. Пријаве слати поштом или на e-mail:
office@zelenihit.rs, у року од 60 дана од дана објављивања огласа.

“ЗЕЛЕНИ ХИТ” ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а
тел. 064/658-30-02

Пољопривредни техничар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, пожељна возачка дозвола Б категорије.

Ложач - чувар

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању.

Физички радник

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме у било којем
занимању.
ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

Индустрија и грађевинарство
BALKAN TOP PACKAGING DOO
11000 Београд, Кнегиње Љубице 10 8
тел. 064/288-6518

Радник у производњи амбалаже од
пластике
место рада Буковац - Нови Сад
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, без обзира на радно искуство. Адреса у Буковцу: Краља Петра I
бб. Рок за пријаву: 24.08.2019. Јављање на горенаведени телефон.

TRADITIONAL TRADE DISTRIBUTION
DOO
11080 Земун
тел. 063/555-371
e-mail: sinisa.arsic@min.rs

Технолог у производњи

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме, потребно радно
искуство од месец дана. Кандидати своје пријаве могу
слати на e-mail: sinisa.arsic@min.rs или се пријавити на
број телефона: 063/555-371.

www.nsz.gov.rs
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„КОЛЕКТОР АТС“ ДОО

пулативним 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.

Производни радници

„ЕКО ЗВЕЗДА“
ДБ ДОО, ПОЖАРЕВАЦ

21000 Нови Сад, Приморска 86
тел. 060/876-5022

20 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, без
обзира на радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад,
обезбеђен превоз и исхрана. Рок за пријаву 31.08.2019.
Јављање на горенаведени телефон.

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

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД

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

11000 Београд, Влајковићева 19а
e-mail: piop@mostogradnja.rs

Комерцијалиста - магационер

Армирач

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

на одређено време

УСЛОВИ: од IV до VI степена стручне спреме у било ком
занимању и знање рада на рачунару. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем наведене имејл-адресе.
Конкурс траје 18 дана.

„PATENT CO“ DOO

Тесар

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

24211 Мишићево, Владе Ћетковића 1а
e-mail: slavica.milojevic@patent-co.com

Зидар

Оператер у производњи

на одређено време 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком
занимању, без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Слање биографија на имејл. Оглас остаје отворен до
31.08.2019. године.

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

Драгослава Срејовића 1в
е-mail: igor.biga@gasinvest.rs

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

Логистичар

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

„ГАС ИНВЕСТ“ ДОО БЕОГРАД

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.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК

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

УСЛОВИ: образовање: небитно, радно искуство: небитно.
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

Бравар

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

за рад у Суботици,
на одређено време 30 месеци
7 извршилаца

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 мани-

Опис посла: израда делова вагона.
УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом занимању
и елементарно познавање техничких цртежа; пожељно
знање рада са бренером или грејање - исправљање лимова.

CO2 заваривач

за рад у Суботици,
на одређено време 30 месеци
7 извршилаца
Опис посла: израда делова вагона.
УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом занимању.
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Индустрија и грађевинарство
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.

PD “JUGO-IMPEX” DOO

18000 Ниш, Ваздухопловаца бб
e-mail: sbojic@jugo-impex.com

Помоћни радник у ливници

МГ „КАЧАРЕВИЋ“ ДОО

на одређено време до 2 године

11000 Београд, Брђанска 134а, Рипањ
тел. 011/8652-429

УСЛОВИ: ВКВ или КВ бравар; радно искуство до 6 месеци. Телефон за контакт: 069/668-590.

Машински инжењер

„АЛФА СТАНДАРД“ ДОО

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
машински инжењер, знање рада на рачунару, радно
искуство 12 месеци.

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 66а
тел. 060/4908-777

Бравар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар; радно искуство 24 месеца.

Металостругар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металостругар; рад
на револвер стругу, резање навоја на стругу, радно искуство 24 месеца.
ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail:
office@mgkacarevic.com. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

„АМИГА” ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/399-199, 399-299

Возач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, диплома, звање
возач, Д категорија; са или без радног искуства; спремност за обуку за рад на грађевинским машинама (I
степен обуке - минибагер); остали критеријуми према
општим условима “Амиге”. Рок за пријаву: 15 дана од
дана објављивања. Пријаве се подносе на адресу: “Амига” д.о.о. Краљево, Тике Коларевића 66 или на e-mail:
pravnasluzba@amiga.rs. Све информације на телефоне:
036/399-199, 399-299.

ГП “СМАРТ ГРАДЊА” НИШ
18000 Ниш, Младости 44

Зидар

10 извршилаца

Радник за малтерисање - помоћни
грађевински радник
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; радно
искуство од 12 месеци.

Постављање подних и зидних облога
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; радно
искуство од 12 месеци.

Постављање грејних водоводних,
канализационих и вентилационих
система

Земун, Крајишка 81н (08-16ч)
тел. 062/271-422
e-mail: nikola@boskompani.com

ОСТАЛО: Теренски рад; обезбеђен превоз. Рок за
пријаву 01.09.2019. Јављање на горенаведени телефон.

AB & CO GEOSYSTEM DOO
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ
ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА
21000 Нови Сад, Васе Стајића 30
тел. 064/821-6560

Геодетски послови

Возач камиона

Руковалац грађевинском
механизацијом
за рад на терену
5 извршлаца

УСЛОВИ: рад са багером, ископ земље и утовар камена.
Степен и врста стручне спреме у било ком занимању;
знање управљања грађевинском механизацијом; да
лица нису осуђивана.
ОСТАЛО: Телефон за контакт: 064/42-777-22, лице за контакт: Вукомир Марковић. Рок за пријаву: 24.08.2019. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

Производни радник машинске или
грађевинске струке
за рад у производњи грађевинске
лимарије
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад на преси за савијање метала, сечење лима
ЦНЦ машинама. Физички захтевнији посао - послодавац због обима и тежине посла тражи припаднике мушке популације. Поред регуларног годишњег одмора,
постоји и плаћени колективни одмор у зимском периоду.
Неопходна возачка дозвола Б категорије.

3 извршиоца

31205 Севојно, Миливоја Марића бб
тел. 064/839-7648

УСЛОВИ: зидање каменом, доношење материјала и
чишћење градилишта. Степен и врста стручне спреме у
било ком занимању.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године; смер: електро; способност
за рад по сменама укључујући и ноћни рад; три године
радног искуства на истим и сличним пословима са одговарајућом лиценцом, пожељно је да је кандидат радио
на истим и сличним пословима. Рок за доставу молби је
12. август 2019. године. Пријаве са доказима о испуњености услова из огласа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопија дипломе /
уверења о завршеном образовању, фотокопија радне
књижице, потврда о радном искуству од најмање три
године које кандидат има на истим или сличним пословима доставити на адресу: ЈП „Рзав“ Ариље, Чачанска
бб, 31230 Ариље, уз напомену: „Пријава на оглас за
радно место инжењер електроодржавања”. Напомена:
лекарско уверење о способности за обављање послова и задатака инжењера електроодржавања обавезно
доставља кандидат који уђе у ужи избор пре заснивања
радног односа.

Б.О.С. КОМПАНИ ДОО КРУШЕВАЦ

УСЛОВИ: довожење и одвожење материјала. Степен
и врста стручне спреме у било ком занимању; возачка
дозвола Ц категорије; познавање управљања камионом
са кипером.

10 извршилаца

Инжењер електроодржавања

на одређено време до 6 месеци, ради
замене привремено одсутног запосленог
и повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, универзални
машински инсталатер или универзални машински монтер; III степен стручне спреме, водоинсталатер или монтер, инсталатер; без обзира на радно искуство.

5 извршилаца

Помоћник зидара

31230 Ариље, Чачанска бб

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер геодезије мастер инжењер геодезије; VII/1
степен стручне спреме, дипломирани инжењер геодезије; VI2 степен стручне спреме, струковни инжењер
геодезије; VI/1 или VI/2 инжењер геодезије; V/1степен
стручне спреме, неразврстани геодети V категорије сложености; V степен стручне спреме геодетски техничар
специјалиста; IV степен стручне спреме, геодетски техничар; IV степен стручне спреме, неразврстани геодети
IV категорије сложености; радно искуство до 6 месеци; пожељна возачка дозвола Б категорије; пожељна
лиценца; познавање рада на рачунару; обрада података
мерења; теренски рад; Аутокед и остали компатибилни
програми. Рок за пријаву 31.08.2019. Јављање на горенаведени телефон.

УСЛОВИ: зидање каменом и малтерисање обале речног
корита. Степен и врста стручне спреме у било ком занимању.

ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„РЗАВ” АРИЉЕ

АТМ ДОО СЕВОЈНО

Електромеханичар
УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, електромеханичар, погонски електричар, пожељно познавање
рада на рачунару. Контакт особа: Ненад Пајановић,
тел. 064/8397-648, e-mail: npjanovic@atm.com.rs. Рок за
пријаву на оглас је 16.08.2019. године.

www.nsz.gov.rs
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Наука и образовање

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

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

Б Е О Г РА Д
ОШ “ЛАЗА КОСТИЋ”

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. Уз пријаву приложити оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу,
потврду о најмање 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 је установа у
којој кандидат ради, а ако кандидат није у радном односу
потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно
искуство у обласзи образовања и васпитања - оригинал),
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 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6
месеци), 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 језика 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 (оверена фотокопија),
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата - извештај просветног саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај). Својеручно потписане пријаве са потребном документацијом доставити
лично или путем поште на наведену адресу, са назнаком
“Конкурс за избор директора”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧАРОБНО ЦАРСТВО”

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72
тел. 011/713-06-56

11070 Нови Београд, Стојана Аралице 49
тел. 065/663-36-33

Директор

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и чл. 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да има стечено одговарајуће високо 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 трајању од најмање 4 године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 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 до 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, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да лице није правоснажном
пресудом осуђено 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

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве слати на e-mail: carobnocarstvo@
yahoo.com.

на период од 4 године
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у јасленој групи

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
списак научних радова, радови, оверене копије дипломе
о одговарајућој стручној спреми) подносе се искључиво
поштом Географском факултету у Београду, Студентски
трг 3/III, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧАРОБНО ЦАРСТВО”

11070 Нови Београд, Стојана Аралице 49
тел. 065/663-36-33

Васпитач

у вртићкој васпитној групи
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве слати поштом или на e-mail:
carobnocarstvo@yahoo.com, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Искоришћавање шума и ловство са
заштитом ловне фауне, наставни
предмет Механизација у шумарству
УСЛОВИ: научни назив доктора техничких наука из
области машинства, машински факултет, способност за
наставни рад, објављени научни и стручни радови.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Примарна прерада дрвета, наставни
предмет Фурнири и слојевите плоче
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из
области шумарства - прераде дрвета, шумарски факултет, способност за наставни рад, објављени научни и
стручни радови.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Примарна прерада дрвета, наставни
предмет Прерада дрвета на
пиланама
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из
области шумарства - прераде дрвета, шумарски факултет, способност за наставни рад, објављени научни и
стручни радови.

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Ванредни професор за ужу научну
област Геопросторне основе животне
средине
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области геонауке. Остали услови
утврђени су чланом 74 став 8 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон и
73/2018) и чланом 116 и 121 Статута Географског факултета.

Асистент за ужу научну област
Физичка географија
УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање осам (8) и показује смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18
- др. закон и 73/2018) и чланом 102, 108 и 109 Статута
Географског факултета.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени
су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског
факултета, као и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод
из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарати радова), достављају
се надлежној служби Шумарског факултета у Београду,
Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту Националне службе за запошљавање, на сајту Факултета и
сајту Универзитета.

Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 28

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и
10/2019): 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад; као и да је стекао одговарајуће
високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) на студијама
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) на
студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања,
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, за васпитача или стручног
сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, за васпитача,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да има
положен испит за директора (лиценца за директора).
Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност.
ОСТАЛО: Доставити: пријавни формулар; биографију
са кратким прегледом кретања у служби и прегледом
програма рада установе, доказ да кандидат поседује
одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), доказ о положеном испиту за лиценцу
(оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању српског језика (достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику, у том случају
кандидат доставља писани доказ да је положио српски
језик по програму високошколске установе - оригинал или
оверену фотокопију), потврду о радном стажу - најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
сходно члану 140 став 1 и 2 или најмање 10 година рада
у предшколској установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, сходно
члану 140 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр 88/17, 27/18 и 10/19) (оригинал); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
Бесплатна публикација о запошљавању

за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење/потврда из МУП-а, не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности (уверње/потврда, не старије од
шест месеци); доказ да је држављанин Републике Србије,
не старије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију - не старије од шест месеци); доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења 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
неће се сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи испит за директора у законском
року, комисија ће ценити и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника); кандидат који је претходно обављао дужност
директора предшколске установе дужан је да достави
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат попуњава пријавни формулар (образац на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Пријава
на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име,
презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон). Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за директора предшколске
установе“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узимати у разматрање. Документација се може
доставити поштом на горенаведену адресу. Предшколска
установа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа
документацију.

ПУ „ШУМСКА БАЈКА“
Београд, Миљаковачки виногради 17
тел. 060/5588-927

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању. Након конкурса биће спроведено психолошко тестирање кандидата. Лице за контакт је Бојана Недељковић 060/5588-927.

ОШ “МЛАДОСТ”
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање
из чл. 139, 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника школе и подручје рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе (кандидат који нема положен
испит за директора установе може бити изабран, али ће
бити дужан да испит за директора установе положи у року
од 2 године од дана ступања на дужност), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да има држављанство Републике Србије, да
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад, да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимања малолетног лица,
запуштања и злостављања малолетног лица или родоскврнућа, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобода,
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. Ако са
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 3 Закона за наставника
ове врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидати су дужни да доставе својеручно
потписану пријаву на конкурс са биографским подацима и
кратким прегледом кретања и служби са предлогом програма рада директора школе и оверене фотокопије тражене документације о испуњености услова конкурса и то:
дипломе о завршеном школовању, уверења о положеном
стручном испиту односно лиценци наставника, васпитача
и стручног сарадника, лиценце за директора установе уколико је положио испит за директора установе, извода из
матичне књиге рођених не старији од 6 месеци, уверења
о држављанству РС не старије од 6 месеци, доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима не старије од 6 месеци (лекарско уверења), доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (уверења из казнене евиденције МУП-а,
не старије од 6 месеци), доказ да против кандидата није
покренут кривични поступак за кривична дела из чл. 139
ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење надлежног суда не старије од 6 месеци),
доказ да кандидат није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (уверење привредног
суда не старије од 6 месеци), потврда о радном искуству
на пословима образовања и васпитања након стицања
одговарајућег образовања, доказ о резултатима стручно
педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања квалитета (фотокопија извештаја) - важи за кандидате који су
претходно обављали дужност директора школе. Потребну
документацију доставити у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за директора” на наведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Железник, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199, факс: 011/2570-011
www.koledz-beograd.edu.rs
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник социологије и устава и
права грађана
са 15% радног времена

УСЛОВИ: на основу члана 154 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 и 10/2019). Кандидат треба да испуњава услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања; одговарајуће високо образовање
одређеног занимања, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, као и напредно знање енглеског језика. Уз
пријаву на оглас кандидати су обавезни да доставе: биографију, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и документација која није у
складу са наведеним, неће се узети у разматрање. Пријаве
на конкурс слати на горенаведену адресу.

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

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

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

Кувар

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТОЈКОВИЋ”

на одређено време
4 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 лице оспособљено за
рад са децом јасленог узраста.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о
стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оверена фотокопија); уверење из казнене евиденције
да кандидат 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 15 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. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СЛОНЧЕ ДАМБО”

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

Оглас објављен 24.07.2019. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.

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

Оглас објављен 24.07.2019. године, у публикацији „Послови“, исправља се за радна места:
асистент за ужу научну област Медицинска биохемија и асистент за ужу научну област Фармакогнозија, која исправно треба да гласе:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СЛОНЧЕ ДАМБО”

Асистент за ужу научну област
Медицинска биохемија

Васпитач

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских
студија које је сваки од претходних степена студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно магистар
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и
који показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба
да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија (оверена фотокопија), биографију, уверење
о похађању докторских академских студија, доказ да
је прихваћена тема докторске дисертације (уколико
је магистар наука), извод из матичне књиге рођених
(фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и
Статутом Фармацеутског факултета.

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

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

Медицинска сестра - васпитач
4 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 лице оспособљено за
рад са децом јасленог узраста.

Васпитач

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или струковне студије); на основним студијама у трајању од најмање 4 године; на студијама првог
степена / основне струковне академске студије или специјалистичке струковне студије); студијама у трајању од
три године или више образовање.
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Медицинска сестра - васпитач
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на одређено време од 3 године
3 извршиоца

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

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора наука
и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
приложе: диплому о завршеним претходним степенима
студија са просечном оценом и стеченом научном називу
доктора наука (оверене фотокопије), биографију, извод
из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о
држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су
прописани Законом о високом образовању и Статутом
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.
Напомена: остали део конкурса остаје непромењен.

11430 Умчари, 29. новембра 11
e-mail: umcarios@yahoo.com

Наставник енглеског језика
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: за наставника енглеског језика - професор односно
дипломирани професор језика и књижевности, мастер
професор језика и књижевости; VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); да поседује
одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основој
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); да
испуњава остале услове прописане чланом 139 став 1.
тач. 1, 2, 3, 4, 5 Закона основама система образовања и
васпитања, а у складу са чланом 142; да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат уз пријаву прилаже следећу документацију:
краћу биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству); извод из матичне књиге рођених; кандидат који
је стекао образовање по прописима који уређују високо
образовање почев од 10.09.2005. године дужан је да достави потврду да ли се ради о студијама првог или другог
степена са своје високошколске установе; потврду или
уверење високошколске установе да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; доказ да знају језик на ком 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 поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду; уверење да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доставља кандидат уз пријаву на конкурс; уверење надлежног органа
- суда да се против кандидата не води истрага нити да
је подигнута оптужница, доставља кандидат уз пријаву
на конкурс. Обавезно доставити и пријаву попуњавањем
формулара за пријаву на конкурс, коју кандидати могу
пронаћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије или психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ о
томе прилаже се уз конкурсну документацију). Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног
органа као доказ да су верне оригиналу. Пријаве се достављају секретаријату ОШ „Мића Стојковић” у Умчарима, лично или поштом на наведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве као и пријаве са неовереном
документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”, лично
или препорученом поштом. За додатне информације
обратите се секретаријату школе, на телефон: 011/8541213. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

Асистент са пуним радним временом
5 извршилаца

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Сарадник у настави са пуним радним
временом, 3 извршиоца

Дефектолог - васпитач

2. МЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

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

Наставник са пуним радним временом
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена, мастер академске студије и 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, дозвола за рад
(лиценца), психолошка процена способности за рад са
децом.

Наставник са непуним радним
временом
3 извршиоца

Референт за правне, кадровске и
административне послове

Сарадник у настави са пуним радним
временом, 3 извршиоца

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана

Асистент са пуним радним
временом,5 извршилаца

3. ПРАВО

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године,
знање рада на рачунару.

Наставник са пуним радним временом
5 извршилаца

Референт за финансијскорачуноводствене послове

Наставник са непуним радним
временом, 3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на рачунару.

Асистент са пуним радним временом
3 извршиоца

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc), а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи искључиво путем поште на наведену адресу са
назнаком радног места за које се кандидат пријављује.
Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад:
српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба
да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2,
3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити: доказ о стручној
спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичниг 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 нема дозволу за рад (лиценцу) послодавац ће одредити рок за полагање испита за
лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може бити
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене.
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ
ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 060/202-2209
e-mail: info@vspep.edu.rs

Распиује конкурс за избор у звање
и заснивање радног односа наставника
и сарадника за уже научне области:
1. ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Наставник са пуним радним временом
3 извршиоца
Наставник са непуним радним
временом
3 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

Сарадник у настави са пуним радним
временом, 3 извршиоца
4. МАТЕМАТИКА

Наставник са пуним радним временом
3 извршиоца
Наставник са непуним радним
временом, 1 извршилац
Асистент са пуним радним временом
2 извршиоца
Сарадник у настави са пуним радним
временом, 2 извршиоца
УСЛОВИ: Документа која је потребно доставити: пријавa
на конкурс са биографијом; списак објављених радова; оверене фотокопије диплома (високо образовање,
магистратура, докторат); извод из матичне књиге рођених; фотокопијa личне карте; уверење о држављанству
и потврда надлежног органа да кандидат није осуђиван.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. О резултатима конкурса
биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник у звање редовног
професора за ужу уметничку област
Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Урбанизам
на Департману за урбанизам, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), чланом 74 Законa о високом обра-

зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон
и 73/18), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ”, бр. 201/18), Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17
и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17), Статутом
Универзитета у Београду - Архитектонског факултета
(“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18), Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/19)
и Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17).
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на
адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Сарадник у звањe асистент са
докторатом за ужу научну област
Архитектонско конструктерство и
конструктивни системи

на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од три
године

Сарадник у звањe асистента са
докторатом за ужу научну област
Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру, на
одређено време од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/18 и 95/18 - аутентично тумачење) и чланом 85 Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон
и 73/18), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18) и Правилником о условима, начину
и поступку за избор и заснивање радног односа сарадника Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/18). Пријаве
кандидата са прилозима: биографија, библиографија
(списак радова), оверене копије диплома и оверена
копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За
конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

БОР
ОШ “ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ”

19215 Злот, Трг Петра Радовановића бб

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора мора да испуњава услове дефинисане чланом 122, 139 и 140 ставом 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр.88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и
чл. 2-7 Правилника о ближим условима за избор директора установа основног образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 108/2015). За директора може да буде
изабрано лицежоје има одговарајуће образовање из
члана 140 ст. 1 и 2 овог закона за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога; које
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценцу); које има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
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ловна 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; за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; које има држављанство
Републике Србије; које зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања на дужност. Кандидат за директора школе има одговарајуће
образовање и радно искуство ако је стекао високо образовање за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога, на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Кандидат за директора школе не може да буде лице за
које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање, које је правноснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности, које је осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, које је осуђивано
правноснажном пресудом за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом - без
обзира на изречену кривичну санкцију. Правилником о
ближим условима за избор директора установе 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 која није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање и давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против добара заштићеним међународним правом. Кандидат за директора школе мора
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - доказује се лекарским уверењем које издаје надлежна здравствена установа.

вора пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
за кривична дела из надлежности вишег суда, са датумом издавања не старијим од дана објављивања огласа;
оригинал или оверену копију уверења привредног суда
да кандидат није правноснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности, са датумом издавања не старијим од дана објављивања огласа; уверење
из казнене евиденције надлежне полицијске управе, са
датумом издавања не старијим од дана објављивања
огласа; уверење о држављанству Републике Србије не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује; биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе. Уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања; оверену копију доказа да зна
српски језик (уколико је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање из чл. 140 Закона о основама образовања и васпитања на српском језику, сматра се да је достављањем доказа о образовању, доставио и доказ да зна
српски језик). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Пријаве доставити на адресу основне школе са назнаком:
“Конкурс за директора”, ОШ “Петар Радовановић”, Трг
Петра Радовановића бб, 19215 Злот. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно лиценци за наставника, односно стручног сарадника; доказ о најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима; оригинал или
оверену копију уверења основног суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела
примање и давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићеним међународним правом, са датумом издавања не старијим од
дана објављивања огласа; оригинал или оверену копију
уверења вишег суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношење решења о одређивању прит-
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник у
звању асистента са докторатом
за ужу научну област Хемија,
хемијска технологија и хемијско
инжењерство
на одређено време,
изборни период од 3 године

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

Универзитетски сарадник у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Хемија, хемијска технологија
и хемијско инжењерство
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником
о начину, поступку и ближим условима стицања звања
и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани инжењер технологије и
уписане мастер академске студије студијског програма
технолошко инжењерство. Остали услови утврђени су
одредбом члана 83 Закона о високом образовању (“Сл.
гл. РС”, бр. 88/2017) и члана 109с Статута Техничког
факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника
и сарадника на Техничком факултету у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија,
списак радова, копиране стране научних и стручних
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,

потврда надлежног органа о непостојању сметње из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању - Сектор аналитике полицијске управе МУП-а), документа у
оригиналу или овереном препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова достављају се
на адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југославије
12, 19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од
дана објављивања.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
35000 Јагодина, Бошка Бухе 4

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрнао лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, то јест
високо образовање стечено, на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговоарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника
музичке школе, педагога или психолога; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
ученицима и децом; 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 других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика
као језика на коме се изводи образовно-васпитни рад,
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, поседовање лиценце за директора школе (кандидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора школе положи у року од
две године од дана ступања на дужност); најмање осам
година рада на пословима образовања и васпитања у
установи за образовање и васпитање, након стеченог
одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може
бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе
наведених услова, има одговарајуће образовање из
члана 140 ст. 3 истог закона, то јест високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске односно струковне и специјалистичке студије) или
на студијама у трајању од три године, или више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, обуку и положен испит за директора школе
и најмање десет година рада на пословима васпитања
и образовања у установи на пословима образовања и
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања.
Директор се бира на период од 4 године. Пријаве са писменим доказима о испуњености услова и другом документацијом кандидати подносе лично у просторијама
школе код секретара или пошиљком на горенаведену
адресу, у затвореној коверти, са напоменом „Пријава
на конкурс за избор директора”. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања конкурса. Ако последњи дан
рока пада у недељу или на дан државног празника или
у други нерадни дан, рок истиче истеком првог наредног дана. Благовременом пријавом на конкурс сматра се
пријава која је непосредно или у облику пошиљке достављена школи пре истека рока утврђеног у конкурсу
или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Неблаговремене и непотпуне прија-
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ве неће се узети у разматрање. Министар у року од 30
дана од дана пријема документације врши избор директора школе и доноси решење о његовом именовању. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању за наставника музичке школе, педагога или
психолога, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту или обавештења о положеном испиту
за лиценцу за наставника или стручног сарадника, доказ
о држављанству (уверење о држављанству), извод из
матичне књиге рођених, доказ о психичккој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), доказ да против кандидата
није покренута истрага нити подигнута оптужница и не
води се поступак код надлежног суда, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело и о
непостојању дискриминаторног понашања из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије, доказ-потврду о
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању српског језика, осим кандидата
који су на српском језику стекли одговарајуће образовање; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико је кандидат претходно обављао дужност директора
установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Уз пријаву на
конкурс кандидат може приложити и преглед кретања
у служби са биографским подацима, доказе о својим
стручним и организационим способностима. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 035/245-915.

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, биографске податке, односну радну биографију и програм рада, пријавни формулар на
конкурс, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора.
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. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу,
са назнаком “Конкурс за директора“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара установе
или на тел. 028/87-321.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

на одређено време до краја школске
2019/20. године

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАМБИ”

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског
језика, савладан програм обуке за педагошког асистента. Потребно је да кандидат испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018
и 10/2019) и уз пријаву на конкурс са краћом биографијом поднесе следеће доказе: о одговарајућој врсти и
степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању); уверење о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија не старија од 6 месеци) и оверену фотокопију уверења о завршеној обуци
за педагошког асистента; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима,
подноси се пре закључења уговора о раду (лекарско
уверење); доказ тј. потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа). Познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доказ
кандидат доставља уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Уз пријаву на конкурс
приложити и радну биографију. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације можете добити на број
телефона 034/313-622.

38217 Сочаница, Галичка бб
тел. 028/87-321

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), за васпитача или стручног сарадника, дозвола за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обука и положен испит
за директора установе и најмање осам година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, и
члана 140 став 3 овог закона за васпитача, дозвола за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обука
и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања и услови прописане чланом 139 истог закона, односно да има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство РС, да
зна српски језик и језик на којем се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
приложе следећу документацију: диплому о стеченом
образовању или оверену фотокопију, доказ о поседовању лиценце за рад (уверење о положеном стручном испиту), уверење о држављанству (не старије од 6
месци), потврду о радном искуству, доказ да се против
њих не води кривични поступак -потврда суда, уверење
о неосуђиваности физичих лица за привредне преступе, уверење односно извод из казнене евиденције да
кандидат 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
Бесплатна публикација о запошљавању

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ “НАТАЛИЈА НАНА
НЕДЕЉКОВИЋ”

Грошница
34000 Крагујевац, Октобарских жртава 146
тел. 034/313-622

Педагошки асистент

на тим пословима стечено до дана ступања на снагу прописа којима се уређује област предшколског васпитања
и образовања и има дозволу за рад (лиценцу); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом (доказ не старији од 6 месеци, подноси се пре
закључења уговора о раду); да није осуђивано 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);
да има држављанство Републике Србије и да зна 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 на адресу: Првослава
Стојановића 10, локал 5 или путем поште на адресу:
Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Педагошки асистент

на одређено време, за радну 2019/2020.
годину
УСЛОВИ: Послове педагошког асистента може обављати
лице које има: средње образовање - обука за педагошког асистента (завршен прописан програм обуке за рад
са децом ромске националне мањине); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(доказ не старији од 6 месеци подноси се пре закључења
уговора о раду); да није осуђивано 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); да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

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) и формулар за пријаву на конкурс.
Кандидат попуњава формулар за пријаву на конкурс
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, доставља установи. Пријаву са наведеном документацијом
доставити лично на адресу: Првослава Стојановића 10,
локал 5 или путем поште на адресу: Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Васпитач

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: послове васпитача за рад са децом узраста од
три године до поласка у школу може обављати лице које
испуњава услове прописане законом и има одговарајуће
образовање - лице на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
мастер струковне студије) и специјалистичке струковне
студије, по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до 7.
октобра 2017. године; или лице на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; или лице на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање; или изузетно: лице
које има средње образовање и године радног искуства

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

Доцент за ужу научну област
Општа педагогија

на Катедри општеобразовних предмета
Факултета, на одређено време на пет
година, са 30% радног времена
УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области педагошких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други
закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о ближим условима и поступку за избор у
звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова
и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих
услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву
неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате
објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе
надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К РА Љ Е В О
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Механизација и носеће
конструкције
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука
из научне области за коју се наставник бира. Поред
општих услова за заснивање радног односа утврђених
Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава опште и посебне услове
предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018
- др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о испуњавању
услова конкурса у погледу школске спреме - оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној
спреми као и оверене фотокопије диплома о претходно завршеним нивоима студија, одговарајући доказ
надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу
члана 72 став 4 Закона о високом образовању, списак
научних и стручних радова као и саме радове и све
остале доказе од значаја за избор. Сву документацију
са доказима о испуњености услова конкурса кандидати
су дужни да доставе и у електронској форми на компакт
диску - CD, у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу - број
IV -06-279 од 11. 04 2016. године и број IV-06-62/6 од
17. 01 2017. године (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са прилозима
о испуњавању услова конкурса доставити на адресу
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,
Доситејева 19, 36000 Краљево са назнаком „Пријава
на конкурс за избор наставника у звање доцента или
ванредног професора за ужу научну област механизација и носеће конструкције”. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
се разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица која
испуњавају услове прописане чланом 122, чланом 123
став 14 и 15, чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други закон и 10/2019)
и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр.
108/2015): 1) да кандидат поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 тач. 1 и 2 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018 други закон и 10/2019): 1.
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и: 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
који 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
податка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, 4. да има држављанство Републике Србије,
5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 6. да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, 7. да је лице савладало обуку и да има положен испит за директора установе, 8. да
има дозволу за рад (положен стручни испит - лиценца),
за наставника, педагога или психолога. Уколико се на
конкурс пријављује лице које је предходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат је дужан да уз
попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, на конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - лекарско уверење не старије од шест
месеци; оригинал или оверену копију уверења основног
суда да против њега није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођење истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, са датумом издавања
не старијим од дана објављивања огласа; оригинал или
оверену копију уверења вишег суда да против њега није
покренут - кривични поступак, поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на
изречену кривичну санкцију из надлежности овог суда,

са датумом издавања не старијим од дана објављивања
огласа; оригинал или оверену копију уверења привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, са датумом
издавања не старијим од дана објављивања огласа; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, са датумом издавања
не старијим од дана објављивања огласа; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не
старију од 6 месеци); доказ да зна српски језик (уколико
је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања на српском језику, сматра се да је достављањем
доказа о образовању доставио и доказ да зна српски
језик); доказ о најмање осам година рада у области
образовања и васпитање - оригинал потврду; оверен
препис или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оверен
препис или оверену фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); оверену фотокопију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата, уколико је надзор вршен (извештај просветног саветника); уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију; радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора. Документација без доказа о положеном испиту
за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року положи наведени
испит у складу са чланом 122 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
Пријаве са овом документацијом се не враћају и задржавају се у архиви школе. Рок за подношење пријаве
је 15 дана од објављивања конкурса. Министар врши
избор директора у року од 30 дана од дана пријема документације који му је доставио Школски одбор и доноси
решење о његовом именовању. Пријаве са доказима о
испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у
затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком
“Пријава на конкурс за избор директора” на горенаведену адресу или донети лично на адресу школе, радним
даном, од 07.00 до 15.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ДЕЧЈА РАДОСТ“
Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

Оглас објављен 24.07.2019. године поништава се
у целости, због техничке грешке.

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

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава
услове прописане чл. 122, 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) за васпитача и
стручног сарадника и да има: 1) стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; стечено
образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
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Наука и образовање
образовање до 10. септембра 2005. године, дозволу за
рад васпитача или стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе, најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора
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 у трајању од три године или више образовање за васпитача, дозволу за рад
васпитача, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, као 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис / фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу или 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, односно образовања и васпитања 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 Закона о основама
система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија - не старије од шест месеци); уверење
надлежног основног и вишег суда да против кандидата за
директора није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела из тачке 3 конкурса, члан 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци); уверење надлежног привредног суда да
кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству (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 надзора у 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: Предшколска установа Дечји вртић
“Дечја радост” Лебане, Цара Душана 68, 16230 Лебане
(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.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ЛОЗНИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЦРВЕНКАПА”
15318 Мали Зворник, Дринска 7

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Педагошки асистент

вично 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, 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, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старије до шест месеци); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест
месеци); кратку биографију.

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник обрачунски радник

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови из чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем средњем образовању (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију сертификата о
завршеном програму обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије
до шест месеци) полицијске управе 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, 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, не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест
месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); кратку
биографију.

УСЛОВИ: услови из чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању, високо образовање на основним студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању од три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно, средње образовање уз радно искуство на тим
пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе,
не старије од шест месеци; доказ о најмање три године
радног искуства (потврда о радном искуству или фотокопија радне књижице); оригинал или оверену фотокопију
уверења (не старије од шест месеци) полицијске управе
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрврнуће, 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, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старије до шест месеци); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије до шест
месеци); кратку биографију.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у
припремном предшколском програму у
Липници
УСЛОВИ: услови из чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању (не старије од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења (не
старије од шест месеци) полицијске управе 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, 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, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци); уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци);
кратку биографију.

Помоћни кувар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услови из чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем средњем образовању (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења (не старије од шест месеци) полицијске управе
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кри-

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију заједно са одштаманим пријавним формуларом достављају на адресу: Предшколска
установа “Бамби” Лозница, Генерала Јуришића 3, 15300
Лозница или лично на адресу: Предшколска установа
“Бамби” Лозница, објекат „Чаролија” (код нове цркве) у
Лозници, Веселина Мисите 26. Рок за подношење пријава је од 8 дана од дана објављивања.

НИШ
ГИМНАЗИЈА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

18000 Ниш, Бранка Радичевића 1
тел. 018/254-396

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања стечено:
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, трансдициплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основ-
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Наука и образовање
ним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника основне школе,
педагога или психолога; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; да има дозволу за
рад (лиценцу) наставника, педагога или психолога; да
има дозволу за рад директора - лиценцу за директора
(кандидат који нема лиценцу за директора може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора 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 није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик); да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања,
дужност директора средње школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање, из члана 140 став 3
Закона, за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву и попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је дужан
да достави следећу документацију: диплому о стеченом
одговарајућем високом образовању (оригинал или оверену фотокопију); уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена
фотокопија); дозволу за рад директора школе, односно
уверење о положеном испиту за директора школе, уколико га поседује (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); уверење надлежног привредног
суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење
из суда и тужилаштва да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, покренута оптужница или донето решење о
одређивању притвора (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); потврду да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника), уколико га
поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је кандидат претходно обављао дужност директора
установе); биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Благовременом пријавом
на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је
пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи радну биографију и све прилоге који се захтевају
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у конкурсу. Кандидат може доказе о испуњености услова
за избор да достави после истека рока за достављање
пријава на конкурс, али само ако учини вероватним да
те доказе није могао да благовремено прибави из оправданих разлога. Накнадно достављање доказа може се
прихватити само ако их је школа примила пре него што
је комисија почела да разматра конкурсни материјал.
Пријаве се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс за избор директора
школе”. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на број телефона: 018/242-984.

ОШ “ЦАР КОНСТАНТИН”
18000 Ниш, Великотрновска 4

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабран кандидат
који испуњава услове прописане чланом 122 став 2 и 5,
чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања и то: да има стечено одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе и подручје
рада, за педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице под овом подтачком
такође мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правосажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; осуђиван правосажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца; осуђиван правосажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита и друга кривична дела
против службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; утврђено дискриминаторно
понашање у складу са законом (кандидат не може да
буде лице за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашење); да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има обуку и положен
испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на дужност); да
има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о
свом раду (извештај просветног саветника), уколико је
стручно-педагошки надзор обављен; да има доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (кандидат који је претходно обављао дужност директора установе у којој је
обављен стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање). Предност за избор директора има кандидат
који је стекао неко од звања према прописима из области
образовања. Кандидат 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 доношења оптужног предлога-за кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита и друга кривична дела
против службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног

саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом-без обзира на изречену кривичну санкцију. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат с одговарајућим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора може бити изабрано и
лице које испуњава услове из члана 122 став 6 члана
139 и члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања које поседује: одговарајуће образовање за наставника основне школе: да кандидат има
стечено одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, односно стуковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није: осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; осуђиван
правосажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца; осуђиван правосажном пресудом за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом-без обзира на изречену кривичну санкцију; утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом
(кандидат не може да буде лице за које је у поступку и
на начин прописан законом утврђено дискриминаторно
понашење); да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручних сарадника; да има најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку
и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања на дужност); да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника), уколико је стручно-педагошки надзор обављен; да има
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (кандидат који је
претходно обављао дужност директора установе у којој
је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње
вредновање). Предност за избор директора има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из
области образовања. Уз пријаву на конкурс учесник конкурса подноси следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (овера
фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који има завршене 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), овера фотокопије не старија
од 6 месеци од датума објаве конкурса; оригинал извод
из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања дипломе
(оригинал не старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал уверења о држављанству Републике
Србије (оригинал не старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал или оверену фотокопију доказа о
познавању српског језика (доставља само кандидат уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику - овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и
стручних сарадника (лиценцу) или уверења о положеном стручном испиту за наставника, васпитача или
стручних сарадника (овера фотокопије не старија од 6
месеци од датума објаве конкурса); оригинал доказа
МУП-а о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
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торно понашање (оригинал не старији од 30 дана од
датума објаве конкурса); оригинал доказа надлежног
Привредног суда да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал не
старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оригинал
доказа 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 за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал не
старији од датума објаве конкурса); оригинал доказа о
радном искуству на пословима образовања и васпитања,
после стеченог одговарајућег образовања, издат од
стране послодавца (оригинал не старији од 30 дана од
датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидат које је
претходно обављао дужност директора установе у којој
је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње
вредновање), односно оригинал доказа установе, ако
надзор није обављен; оверену фотокопију доказа о
резултату стручно-педагошког надзора о свом раду
(извештај просветног саветника-само кандидат који је
имао стручно-педагошки надзор о свом раду); оверену
фотокопију лиценце за директора установе (уколико
кандидат не достави овај доказ његова пријава се сматра потпуном); оверена фотокопија доказа о звању (уколико кандидат не достави овај доказ његова пријава се
сматра потпуном); биографију са кратким прегледом
кретања у служби; план рада директора за време мандата; оригинал лекарског уверења о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима (оригинал не старији од датума објаве конкурса). Фотокопије
које нису оверене од стране надлежног органа неће се
узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Лице
које је учесник конкурса може добити додатне информације код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и
неисправне пријаве неће бити узете у разматрање.
Одлуку о избору директора школе доноси министар у
року од 30 дана од дана пријема документације. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду
подразумевају природни женски и мушки род лица на
која се односе.

ОШ “СВЕТИ САВА”

пријаву на конкурс са кратком биографијом; попуњен
образац пријаве који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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. На радном месту наставника предметне
наставе - наставника енглеског језика, може бити запослено лице које је стекло седми степен стручне спреме у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи са
стеченим звањем: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер
филолог (струдијски програм или главни предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности (струдијски програм или главни предмет/профил
енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер; мастер професор језика и књижевности (студијски
програм језик, књижевност и култура). Неблаговремене и неисправне пријаве се неће разматрати. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која
се односе. У поступку одлучивања о избору кандидата
Комисија врши ужи избор кандидата са којима ће обавити разговор и које ће упутити на претходну психолошку
процену способности за рад са ученицима. Психолошку
процену врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од
8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, Комисија доноси
одлуку о избору. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс
- наставник предметне наставе - наставника енглеског
језика на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Наставник предметне наставе наставник енглеског језика

Васпитач

на одређено време ради замене
запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање: високо образовање,
седми степен стручне спреме; има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; 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 родоскнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3) и 4) подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Кандидат уз пријаву треба да достави: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а
за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању;
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Спремачица
у кухињи

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен курс
хигијенског минимума, важећи санитарни преглед.

Кувар, кувар - посластичар
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године куварског, посластичарског или угоститељског смера,
положен курс хигијенског минимума.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати
треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 став 1
тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и
10/2019). Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства, доказ о одговарајућој стручној спреми,
уверење о држављанству и уверење о неосуђиваности
за дела из члана 139 став 1 тачка 3 које издаје надлеж-

на служба МУП-а, оверен препис/фотокопија дипломе
о стеченом образовању. Приложена документација не
може бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и санитарну књижицу. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Писане пријаве могу се доставити путем поште или
донети лично на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“ и назнаком радног места за које се кандидат
пријављује. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Све информације могу се добити на телефон: 021/451-078 (сарадник за правне послове).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Оглас објављен у публикацији “Послови” број
839-840, од 24.07.2019. године, за радно место:
директор, поништава се у целости због техничке
грешке (назива школе).

ОШ “СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора установе може да буде изабрано
лице које испуњава следеће услове: 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: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука. У овом случају је неопходно
да лице 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, за наставнике основне школе, педагога
или психолога. Поред услова који се односе на одговарајуће високо образовање, кандидат треба да испуњава
и следеће услове: поседује дозволу за рад наставника
или 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, одузимање 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, и 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
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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: 1. радну
биографију са кратким прегледом кретања у служби;
2. доказ да поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању); 3. 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); 4. доказ о завршеној 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); 5. доказ о
радном стажу, потврду о годинама раду у установи образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 6. 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);
7. 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); 8. доказ да није осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (уверење о некажњавању из
Привредног суда, не старије од шест месеци); 9. уверење о држављанству Републике Србије не старије
од 6 месеци (оригинал или оверен препис/фотокопију
уверења о држављанству); 10. извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених); 11.
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); 12. доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење не старије од шест месеци); 13. 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; 14. 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 не могу
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 на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања у публикацији „Послови”. Пријава на конкурс за
избор директора заједно са потребном документацијом
доставља 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, заинтересовани кандидати се могу обратити
секретару школе сваког радног дана од 08.00 до 13.00
часова. Телефон за информације: 021/2960-031.
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ПАНЧЕВО

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ИСИДОР БАЈИЋ “

ОСНОВНА ШКОЛА
”ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

21000 Нови Сад, Његошева 9

26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Наставник флауте
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, образовни профил дипл. музичар, усмерење флаутиста; дипл. музичар флаутиста; академски музичар флаутиста; мастер
музички уметник - професионални статус - флаутиста.
Кандидати су дужни да поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 до 29 Закона
о раду, („Сл. гласник РС, бр. 24/05, 69/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17), испуњавају и посебне услове утврђене
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура,
уметност и јавно информисање („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017), као и
посебне услове утврђене чл. 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 10/19), то јест да: 1. имају одговарајуће
образовање, у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.88/17, 10/19); 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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. имају држављанство Републике Србије;
5. знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидати су дужни
да уз пријаву на конкурс приложе следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о неосуђиваности у складу са тачком 3 текста конкурса (оригинал, да није старије од 6
месеци), уверење о држављанству РС (оригинал или
оверену фотокопију); доказ о знању језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад (српски језик), осим
уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, у ком случају је у обавези да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; кратку
биографију. Доказ о испуњености услова из тачке 2
конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у обзир. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи на адресу: Музичка школа „Исидор Бајић”, 21000 Нови Сад, Његошева 9, или лично у
секретаријату школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ДУГА”
21000 Нови Сад, Лукијана Мушицког 8
тел. 069/1100-246

Васпитач

у предшколској установи
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани васпитач; VI степен стручне спреме, струковни васпитач;
за рад са децом од 2 до 7 година; без обзира на радно
искуство; основна информатичка обука. Рок за пријаву:
02.09.2019. Јављање на горенаведени телефон.

Медицинско-педагошка сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско-педагошка сестра; за рад са децом од 2 до 3 године; без
обзира на радно искуство; основна информатичка обука. Рок за пријаву 02.09.2019. Јављање на горенаведени
телефон.

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава услове из чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и услове прописане Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 108/2015), и то: да има одговарајуће
високо образовање за наставника у основној школи,
односно педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице из тачке 1) под тачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да против кандидата није
покренут кривични поступак и да није покренута истрага; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик,
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да има најмање осам година радног стажа у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога (лиценца или стручни испит); да има положен
испит за директора школе (изабрани кандидат је дужан
да положи испит за директора школе у законом прописаном року).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену
копију уверења о положеном стручном испиту или испиту
за лиценцу; уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута
истрага, уверење издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања и уверење привредног суда да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности - сва 3 уверења не старија од
6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије (у
оригиналу или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (фотокопија), фотокопију важеће личне
карте или очитану биометријску личну карту; доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који образовање
није стекао на српском језику), кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио
испит из српског језика, у оригиналу или оверену фотокопију; потврду о радном искуству - најмање 8 година
радног искуства у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (у оригиналу), уверења о положеном испиту за директора (пријава
која не буде садржала уверење о положеном испиту за
директора школа неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидт ће бити у обавези да у законском року поло-
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жи испит за директора школе); лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, прибавља се пре закључења уговора о раду на одређено време. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, комисија цени доказ о
резултату стручно-педгошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно
педгошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Пожељно је да кандидат достави и биографију
са кратким прегледом кретања у служби и доказ о својим
стручним и организационим способностима (није обавезно). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору директора школе биће донета у рокуовима
предвиђеним у Закону о основама система образовања и
васпитања, подзаконским актима и Статуту школе. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се искључиво поштом на адресу: Основна школа “Вук Стефановић
Караџић” Старчево, Иве Лоле Рибара 2, 26232 Старчево,
са назнаком „Пријава на конкурс за директора” или лично у секретаријату школе од 8.00 до 14.00 сати. Додатне
информације могу се добити код секретара школе путем
телефона: 013/631-007.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Наставник предметне наставе наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка
запосленог који је изабран за директора,
за 38 часова недељно (95% радног
времена)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019, даље Закон), као и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и то: да има одговарајуће високо образовање, 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије и зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о неосуђиваности - уверење из казнене евиденције
да лице није осуђивано (уверење из 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 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
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против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији од шест месеци); доказ о
знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат
само уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду). 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
децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, 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. Напомена: у складу са чл. 154
и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити
лично или поштом на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, са назнаком: „За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
“СОЊА МАРИНКОВИЋ”

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Оглас објављен 24.07.2019. године у публикацији
“Послови” број 839-840, поништава се у целости.

ске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године, или одговарајуће више
образовање. 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: потпуну личну и радну биографију са адресом
и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да кандидат није осуђиван (уверење
МУП-а); пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе
документа у оригиналу или оверене копије. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом, достављају установи. Пре
закључења уговора о раду кандидат доставља доказ
којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По
завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем
поште (са повратницом), на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код в.д. директора и секретара ПУ
„Љубица Вребалов” и преко телефона 012/210-308.

ПИРОТ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
”ДЕЧЈА РАДОСТ”
18330 Бабушница, 7. бригаде 18
тел. 010/385-202

Помоћни радник - хигијеничар

на одређено време ради замене одсутне
запослене до повратка са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: основна школа, II степен стручне спреме. Кандидат уз пријаву са кратком биографијом (CV) прилаже
документацију у овереним копијама: сведочанство о
завршеној основној школи; уверење о држављанству;
трајни извод из МКР; лекарско уверење; уверење да се
против њега не води кривични поступак; копију личне
карте. Доказ из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа. Пријаве слати на горенаведену адресу. За ближа
обавештења обратити се на тел. 010/385-202.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако
има: 1) високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
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ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Наставник енглеског језика

са 50% наставничке норме - 20 сати
недељно
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања које је стечено: I на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковних студија, специјалистичке академске студије);
II на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета; III на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређено високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати морају
да испуњавају услове предвиђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену
копију дипломе као доказ о стручној спреми, уверење
да нису осуђивани, уверење о држављанству РС као и
извод из матичне књиге рођених. Кандидат попуњава
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Потребну документацију заједно са одштампаним формуларом
слати на адресу школе или лично доставити у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПРВА РАДОСТ”
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из
члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18): 1) да има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица, за кривично дело примања 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 да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат треба да је стекао високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) на студијама другог степена
из научне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) на студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2. на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. год. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2), члана 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник или
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има: образовање из члана
140. став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за васпитача или стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање осам
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може
да обавља лице које има: образовање из члана 140 став
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3 Закона о основама система образовања и васпитања
за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да
има положен испит за директора (лиценца за директора).
Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност.

од шест месеци), уверење да кандидат није осуђиван, да
се против кандидата не води истрага; лекарско уверење
о психофизичкој и општој здравственој способности за
рад, које се доставља након доношења одлуке о избору
кандидата.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма рада установе, доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе), доказ
о положеном испиту за лиценцу (оверену фотокопију),
доказ о знању српског језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику, у том случају кандидат доставља писани доказ
да је положио српски језик по програму високошколске
установе оверену фотокопију), потврду о радном стажу
- најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
васпитања, сходно члану 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и најмање 10 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица, за кривично дело примања 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање - уверење/потврда МУП-а
оригинал; доказ да против кандидата није подигнута
оптужница за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања потврда/уверење из надлежног суда - оригинал; доказ да
је држављанин Републике Србије (оверена фотокопија не
старија од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија не старија од шест месеци);
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама;
доказ о обуци и положеном испиту за директора (оверена
фотокопија). Пријава која не садржи доказ о положеној
обуци и испиту за директора неће се сматрати потпуном,
па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит
за директора у законском року. Кандидат који је претходно обављао дужност директора предшколске установе
дужан је да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Кандидат који се пријављује на радно место директора
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Пријава
на конкурс обавезно садржи податке о кандидату. Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за директора предшколске установе”. Рок за подношење пријаве је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Документација се може доставити лично
или поштом на горенаведену адресу. Ближа обавештења
могу се добити радним данима од 08.00 до 14.00 часова,
код секретара установе на број 027/8362-140.

СМЕДЕРЕВО

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме
економске струке - економски техничар, без обзира на
радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, оверену копију дипломе
о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија не старија од шест месеци), уверење о држављанству (оверена фотокопија не старија

Напомена: Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе,
поштом или лично од 08 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАНОЈЕ ГЛАВАШ”

11420 Смедеревска Паланка, Глибовац
тел. 026/391-129

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 122 ставови 2 и 5, чланом 139 и чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” број 10/2019) и то: да
има одговарајуће образовање из члана 140 ставови 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања,
стечено за наставника основне школе у подручју рада
школе: разредне и предметне наставе у основној школи и педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1) а) студије
другог степена из научне, односно струковне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета или
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 из става 1 тачка 1,
подтачка 2 члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да има завршење студије
првог степена из научне односно струковне 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 10.09.2005. године; изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 закона за
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, 2) дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) обуку и
положен испит за директора установе, 4) најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 5)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 6) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) држављанство Републике Србије; 8) знање српског језика - језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад у школи.
ОСТАЛО: Кандидат подноси: пријаву на конкурс својеручно потписану и биографске податке, односно радну биографију са кратким прегледом кретања у служби; 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
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образовања - потврда издата након објављивања конкурса; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), 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 одржављанству Републике Србије
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци);
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 предлогом плана рада; доказ о
поседовању организационих способности - факултативно.
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.
Рок за достављање пријава са доказима је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве
са доказима се достављају у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора школе”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве и достављена документација се не враћају. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од дана
пријема решења о именовању директора школе од стране
Министра просвете, науке и технолошког развоја.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије или оверену фотокопију, 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 санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, доказ о познавању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад,
доказ 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију.
Психолошку процену способности кандидата за рад са
децом и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака.
Пре закључења уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Избор се врши
у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. 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, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

СУБОТИЦА

ВАЉЕВО

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Дефектолог - наставник

са одељењским старешинством, на
мађарском наставном језику, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чл. 139 до 144 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18, 10/19), кандидати треба да имају: одговарајуће високо образовање према
члану 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19)
и према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи за
ученике са сметњама у развоју (“Службени гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 17/2018). Поред одговарајућег
високог образовања, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; 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 санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова.
Бесплатна публикација о запошљавању

14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014-411-602

Васпитач

7 извршилаца
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање: а) на
студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске, или мастер струковне студије);
б) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; ц) на студијама првог степена (основне струковне студије, основне
академске, или специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године, одговарајуће више
образовање; 2) да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега
није утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; 6) пожељно радно
искуство на пословима васпитача.

Медицинска сестра-васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: 1) одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне или специјалистичке
струковне), на којима је оспособљено за рад са децом
јасленог узраста - васпитач или средње образовање
- медицинска сестра - васпитач; 2) да кандидат има

психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
и давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; 6) пожељно радно искуство.

Сарадник - медицинска сестра за
превентивну здравствену заштиту и
негу
УСЛОВИ: 1) средње образовање здравствене струке, у
трајању од четири године (општи смер или педијатријска
сестра); 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега
није утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

Сервирка

3 извршиоца
УСЛОВИ: 1) средње образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
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 да за њега није утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.

Домар
УСЛОВИ: 1) средње образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
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 да за њега није утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.

Спремачица

5 извршилаца
УСЛОВИ: 1) основно образовање: 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
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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 утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.

17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

за наведена кривична дела, прописана чланом 139 став
1 тачка 3 Закона које издаје МУП Србије, доказ о завршеној обуци за педагошког асистента, доказ да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која
је прописно оверена код јавног бележника. Потребна
документација, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља се школи у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована одлуком директора школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, коју врши НСЗ применом стандардизованих
поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока
за за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави
назначити када и где је извршена. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у
просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму
и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови” НСЗ. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе информације о јавном конкурсу могу се добити на
телефон: 017/400-630. Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом у затвореним
ковертама, са назнаком: „За Конкурсну комисију“, на
горенаведену адресу.

Шеф рачуноводства

ЗАЈЕЧАР

ОСТАЛО: За сва радна места: потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи: попуњен формулар
за пријаву на конкурс (који се може преузети на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
или у вртићу), кратку радну биографију (са обавезно
назначеним важећим бројем телефона), оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (нови образац - оригинал или оверена копија); оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); доказ о неосуђиваности - уверење (не старије од шест месеци), очитану личну карту, лекарско
уверење доставља се пре закључења уговора о раду, а
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад - српски језик у обавези су 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). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву са комплетном документацијом
доставити лично или поштом на горе наведену адресу,
са назнаком „За конкурс”. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгана Атлић, секретар,
тел. 014/411-602, звати од 08.00 до 12.00 часова.

В РА Њ Е
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу здравствену способност, да има
држављанство Србије, да има VI или VII степен стручне
спреме у складу са Правилником о стручној спреми и Правилником о организацији и систематизацији радних места
у ОШ “Бранко Радичевић” Врање, да није осуђиван на безусловну казну затвора дуже од 6 месеци, да се против кандидата не води истрага. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о држављанству (извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству); оверен препис дипломе о стеченом образовању; уверење из
СУП-а о неосуђиваности; уверење из суда да кандидат није
под истрагом. Ближе информације могу се добити на телефон школе 017/421-795 или у просторијама школе. Пријаве
се подносе искључиво у писаној форми на адресу школе
или путем поште.

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

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има IV степен стручне спреме, завршену обуку за педагошког асистента,
држављанство Републике Србије, психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело, утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18- др. закон и 10/2019-даље:
Закон), да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 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
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ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДОСТ”
19350 Књажевац, Боре Станковића 60
тел. 019/731-620

Директор

на период од четири године

Помоћни радник - спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања и то: 1) да има одговарајуће високо образовање, за наставника, педагога или психолога основне школе, у смислу чл. 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, које је стекло: 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; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, 2) да има најмање осам година рада у установи, на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
3) да има дозволу за рад - лиценцу; 4) да је похађао
прописани програм обуке и има положен испит за
директора установе; 5) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
7) да има држављанство Републике Србије; 8) да зна
српски језик и језик (језик на којем се у школи остварује образовно-васпитни рад).

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у
радни однос прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 и
27/2018), и то да: 1) има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, I степен стручне спреме - основно образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад; 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 кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс доставити: одштампан и попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете), краћу
биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
код јавног бележника; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије код јавног
бележника; оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених код јавног бележника; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне полицијске управе. Доказ о познавању српског језика, као језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, доставља
кандидат који образовање није стекао на српском језику.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс
са потребним документима достављају се у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном стручном
испиту - лиценци за рад; доказ о држављанству (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, у оригиналу или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених; доказ о неосуђиваности за кривична
дела утврђена чл. 139 ст. 1 тач. 3) ЗОСОВ-а (потврду
надлежне полицијске управе); ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе, дужан је
да достави резултате стручно-педагошког надзора и
оцену спољашњег вредновања; доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Оверен препис/
фотокопију лиценце за директора школе (ако га кандидат поседује). Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на
дужност, у складу са условима прописаним законом.
Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима - лекарско
уверење, доставља се пре закључења посебног уговора о међусобним правима и обавезама из чл. 124 ст. 1
ЗОСОВ, односно пре ступања на дужност директора.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и одштампани формулар заједно
са пријавом на конкурс за избор директора и комплетном документацијом доставља лично или поштом на
адресу: ОШ „Младост”, 19350 Књажевац, Боре Станковића бр.60, са назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 019/731-620.

ОШ “ХАЈДУК ВЕЉКО”

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб

на одређено време ради замене одсутне
запослене

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

Наука и образовање

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Српска Црња, Краља Александра 63

Помоћни радник

Педагошки асистент

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и то: уз пријавни формулар, који се преузима на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
кандидат васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 - даље
Закон) и то: да има одговарајуће образовање; да кандидат није осуђиван правноснажном 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, 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, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик, на
коме се остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: опште услове прописане чланом 24 став 1 Закона
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14) као и 1) поседовање одговарајућег образовања- стечено средње образовање; 2) поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; 3) извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; 5) поседовање држављанства Републике Србије; 6) знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад - познавање ромског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 7)
поседовање сертификата о завршеном уводном моделу
(обуци) за педагошког асистента у складу са Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2010).

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о траженој врсти школске спреме; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, не
старије од 6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка3. Закона и за кога није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ
о познавању српског језик, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат
који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује да
је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе). Осим наведеног,
кандидати достављају и остала документа од значаја
за одлучивање, и то: краћа радна биографија; доказ
да против кандидата није покренут кривични поступак
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима, дставља само избрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Приложена документација се не враћа. 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 дана за подношење
пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок
за пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава услове
за избор директора, у складу са Законом и подзаконским актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на
адресу ОМШ „Стеван Мокрањац” Зајечар, Тимочке буне
14, 19000 Зајечар, са назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу се добити телефоном
на број 019/425-870 или 019/440-790.

ЗРЕЊАНИН
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

23000 Зрењанин, Др Славка Жупунског 1

Оглас објављен 10.07.2019. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време
до 31.08.2020. године

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба доставити: оригинал или оверен препис или оверену фотокопију дипломе или сведочанства о стеченом образовању; доказ о
држављанству Републике Србије и извод из МКР; доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања; сертификат о завршеном уводном моделу
(обуци) за педагошког асистента у складу са Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2010). Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака (кандидати у
ужем избору). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора.
У поступку избора педагошког асистента прибавља се
мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За ближе информације обратити се на
телефон: 023/811-007.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

23233 Српски Итебеј, Омладинска 2
тел. 023/3837-458

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством српски језик и књижевност

са 94,44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови: 1. да лице има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије): студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно завршене студије првог степена из

научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. 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. Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који
су прописани чланом 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника 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), односно да је: 1) професор српског језика и књижевности, 2) професор српског језика
и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, 7)
професор, односно дипломирани филолог за спрскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор,
односно дипломирани филолог за југословенксу књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10) професор за
српскохрватски језик са јужнословенксим језицима, 11)
професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, 12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу
у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском
језику, 13) професор, односно дипломирани филолог
за југословенску и општу књижевност, 14) професор
југословенске књижевности са страним језиком, 15)
дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 17) профосер српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине, 18) професор српског језикс и српске књижевности, 19) дипломирани
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (спрски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(спрски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност),
22) професор српкохрватског језика и књижевности,
23) мастер филолог из обласи филолошких наука, 24)
професор југословенске књижевности и српског језика.
Приликом пријављивања кандидат треба да достави:
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој или високој
стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар,
биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се
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Наука и образовање
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос
на оглашено радно место, кандидати достављају на
горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”, путем
поште, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
ће бити одбачене.

Секретар школе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања које је стекло: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије): студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. 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. Додатни услови: кандидат треба
да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 132 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18 - други закони и 10/2019) односно да је стекао образовање из области правних наука.
Приликом пријављивања кандидат треба да достави:
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој или високој
стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Пријавни формулар, биографију са подацима
(име, презиме, адреса, контакт телефон) и важећим,
односно овереним фотокопијама докумената тражених
у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на гроенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”, путем поште, у року од 10 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2А
тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе наставник акушерства са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 27,14%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање:
у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања које је стекао а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета 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; в) 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. У складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16
и 13/18): виша медицинска сестра - техничар; виша
медицинска сестра; виша струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша гинеколошко-акушерска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра
бабица; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера;
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша
медицинска сестра хируршког смера; виши медицински
техничар; дипломирани организатор здравствене неге;
дипломирани организатор здравствене неге - мастер;
мастер организатор здравствене неге. Лице треба да
има претходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра. Кандидат треба
и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) 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 дипломе о претходно стеченом средњем
образовању у подручју рада Здравство и социјална
заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска
сестра; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању
услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одгова-

рајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена
фотокопија уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 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 15 дана, рачунајући од дана
објављивања текста конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве
се шаљу поштом или предају лично на горенаведену
адресу са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично
или телефоном на број 023/533-270 и 023/533-273.

Наставник предметне наставе наставник гинекологије са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 15%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања
односно да: 1) има одговарајуће образовање: у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања
које је стекао а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета 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; в) 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. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и
13/18): виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша гинеколошко-акушерска
сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра бабица; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра;
виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска
сестра хируршког смера; виши медицински техничар;
дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге. Лице треба да има
претходно стечено средње образовање у подручју рада
Здравство и социјална заштита за образовни профил
гинеколошко-акушерска сестра. Кандидат треба и да: 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 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); ори-
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Наука и образовање
гинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о
траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство
и социјална заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка
5) Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 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 15 дана, рачунајући од дана
објављивања текста конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве
се шаљу поштом или предају лично на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично
или телефоном на број: 023/533-270 и 023/533-273.

Наставник предметне наставе наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 96,43%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће образовање:
у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања које је стекао а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета 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; в) 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. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
број 21/15, 11/16 и 13/18): виша медицинска сестра техничар; струковна медицинска сестра; организатор
здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер
медицинска сестра; виша медицинска сестра општег
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши
медицински техничар; дипломирани организатор
здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене
неге; мастер професор предметне наставе (претходно
завршене основне академске студије у области здравства). Лице треба да има претходно стечено средње
образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита. 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
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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 дипломе о претходно стеченом средњем
образовању у подручју рада Здравство и социјална
заштита; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена
фотокопија уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 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 15 дана, рачунајући од дана
објављивања текста конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве
се шаљу поштом или предају лично на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично
или телефоном на број: 023/533-270 и 023/533-273.

Наставник предметне наставе наставник инфектологије са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 3,57%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање:
у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања које је стекло а) 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; в) 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. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
број 21/15, 11/16 и 13/18): виша медицинска сестра
- техничар; виша медицинска сестра; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана
медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша
медицинска сестра општег смера; виша медицинска
сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар;

дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге. Лице треба да има
претходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита. Канидат 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 дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и
социјална заштита; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; доказ
о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5)
Закона о основама система образовања и васпитања
односно да је лице стекло средње, више или високо
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија) - српски језик;
оригинал или оверену фотокопију уверења (извода
из казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у
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 15 дана, рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или
предају лично на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број:
023/533-270 и 023/533-273.

Посао се не чека, посао се тражи
07.08.2019. | Број 841-842 |
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Филијала Крагујевац НСЗ и Град Крaгујевац

САРАДЊОМ ДО НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

У

оквиру програма и мера активне политике запошљавања за 2019. годину, за које су Национална служба
и Град Крагујевац определили 12,7 милиона динара,
до посла је дошло 79 лица. Средства за самозапошљавање добило је 21 лице, шест послодаваца ангажоваће 30
особа са инвалидитетом на јавним радовима, а 19 послодаваца ће запослити 28 лица из категорије теже запошљивих.
Радомир Ерић, члан Градског већа за привреду и Горица
Бачанин, директорка филијале Националне службе за запошљавање у Крагујевцу, свечано су уручили уговоре и одлуке
послодавцима и незапосленим лицима – корисницима програма и мера активне политике запошљавања за текућу годину, предвиђених Локалним акционим планом запошљавања.
Од укупно издвојених 12,7 милиона динара, Град је обезбедио
7 милиона, а НСЗ 5,7 милиона динара.
„Иако је реч о вишегодишњем заједничком пројекту, први
пут смо успели да предвиђена средства реализујемо са 98 посто“, истакао је Радомир Ерић, члан Градског већа за привреду и председник Комисије за доделу субвенција. „То је значајан успех, јер је у претходном периоду интересовање послодаваца, па чак и физичких лица, било слабо. Ове године водили смо интензивну кампању путем медија, организовањем трибина и презентација. Резултат
који смо остварили представља подстрек да идуће године конкуришемо код ресорног министарства за више средстава и да праксом
која даје добре резултате допринесемо наставку позитивног тренда на тржишту рада“, рекао је Ерић.
Захваљујући се послодавцима, али и незапосленим лицима што су препознали програме и мере активне политике запошљавања, Горица Бачанин, директорка Филијале Крагујевац НСЗ, истакла је да је ово најбољи доказ како се заједничким деловањем може
доћи до добрих резултата. Она је подсетила да је прошле године на евиденцији НСЗ у Крагујевцу било 18.500 незапослених, а ове
године 1.300 лица мање.
„Интересовање за програме и мере запошљавања је велико. Захваљујући субвенцијама за самозапошљавање биће покренуте
разноврсне делатности, производња хране за животиње, адвокатска канцеларија, стоматолошка ординација, затим послови у области услужних делатности, прераде метала, итд. Анализе показују да је одрживост бизниса у првој години чак 70 посто, што значи
да ће многи корисници субвенције наредне године моћи да се појаве као послодавци и запосле нова лица“, казала је Горица Бачанин.
Проблем незапослености и проблем налажења одговарајућег кадра за нова радна места, показала је пракса, могу да се превазиђу само интензивном сарадњом Националне службе за запошљавање са послодавцима, локалном самоуправом и образовним
институцијама. У прилог томе говори и податак да је на подручју Шумадије чак пет од седам локалних самоуправа поднело захтеве
за суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања.
Јелена Зорнић

Филијала Прокупље НСЗ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА И МЕРА
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
Филијала Прокупље је у складу са потписаним Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера АПЗ за 2019. годину са Општином Куршумлија свечано, уручила одлуке о додели средстава.
Корисницима средстава су начелник Општинске управе Миљан Радисављевић и члан Локалног савета за запошљавање
Љубомир Миладиновић пожелели успех у покретању сопственог бизниса и будућем раду. У име Националне службе за запошљавање присутне су поздравили в.д. директора Филијале Прокупље Ана Ђорђевић, начелник Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере Ивана Ивановић и шеф Одсека
за програме запошљавања, предузетништво, образовање и обуку
Жарко Стојановић.
„Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија настављају успешну сарадњу у реализацији програма и
мера АПЗ. Ове године средства за реализацију су знатно већа, па
се очекује укључивање 74 лица кроз три програма, и то јавних
радова, стручне праксе и субвенције за самозапошљавање“, изјавила је Ана Ђорђевић.
По потписаном споразуму о реализацији ових програма,
Општина Куршумлија обезбедила је 5 милиона динара, а Национална служба за запошљавање 7 милиона динара. У оквиру програма јавних радова додељене су одлуке за 6 извођача, а биће
ангажовано 31 лице, по програму стручне праксе додељено је 7
одлука, по којима ће стручно оспособљавање започети 23 незапослена, а за 20 лица додељене су одлуке о одобравању субвенЖарко Стојановић
ције за самозапошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Пројекат „Да нам Пирот буде најбоље место за живот“

С

ПОДРШКА У ПОСЛУ

треч и алу фолију, пек папир и целофан има свако домаћинство, свака домаћица их купује а да не погледа
пажљиво ко је произвођач, пре свега јер то није кварљива
роба и нема рок трајања. Занимљиво је да се ти производи однедавно пакују и у Пироту, тачније у селу Пољска Ржана. Идеју да покрене тај посао добила је 23-годишња Катарина
Видановић, која је пре нешто више од годину дана регистовала
своју фирму за израду фолија LADY 010.
Катарина се на тај подухват одлучила јер није могла да
пронађе одговарајући посао. Завршила је трећи степен средње
техничке школе, смер возач моторних возила, али како није
желела даље да се школује, пријавила се на евиденцију незапослених филијале за запошљавање у Пироту, са намером да
активно тражи посао. У почетку је била заинтересована само за
посао у струци, али је касније проширила своје интересовање
и на посао помоћног козметичара. Ипак, посла није било за њу.
Тада је и чула за програм самозапошљавања, који спроводи
Национална служба за запошљавање у сарадњи са Градом Пиротом. С обзиром да је то програм за назапослене који желе да
покрену сопствени посао, решила је да покуша и конкурише.
„После разговора са родитељима добила сам њихову пуну
подршку и почела интензивно да размишљам о томе да отворим своју радњу. Само је било питање чиме ћу се тачно бавити, јер нисам имала јасан план. У међувремену сам прошла и
обуку за покретање сопственог бизниса и ту сам добила додатне информације о регистрацији радње, правној регулативи,
пореским и другим обавезама које један предузетник има. На
обуци сам сазнала да је могуће финансирање од стране Националне службе за запошљавање само уколико се покреће бизнис
у области производње, услуге и сличним областима. То ми је
помогло да одлучим“, каже за „Послове“ Катарина.
Идеју да пакује алуминијумску и стреч фолију, пек-папир
и целофан добила је случајно, док је размишљала о томе шта
би волела да ради.
„Идеја је заиста дошла случајно, док сам седела у дневној
соби и гледала телевизију. Видела сам рекламу за пек-папир,
алу и стреч фолију. Одједном ми је синула идеја - зашто се ја
не бих бавила премотавањем фолија. Родитељи су се сложили
са тим, проверили смо све детаље у Националној служби за
запошљавање око покретања посла и у Пореској управи да ли
се неко тим послом бави на територији округа. Пошто смо сазнали да у граду нема ниједне регистроване радње која се бави
том делатношћу, решила сам да пробам, оснажена да ћу због
тога добро пословати“, прича наша саговорница.
Средства која је добила од Националне службе за запошљавање искористила је за набавку машине и материјала за
почетак посла.

„Купила сам машину и пратећу опрему за премотавање
фолија и индустријски пиштољ за затварање готових производа. Материјал који користим набављам из других градова,
Чачка или Горњег Милановца, јер у Пироту и Нишу тих материјала нема“, каже Катарина.
Као и сваком почетнику у послу, било јој је тешко док се
није уходала. Сада успева да на време заврши сав посао и обави испоруку.
„Прва два, три месеца је било баш тешко. Данас су ми само
велике ролне, које су тешке од 50 до 100 килограма проблем,
јер морају да се наместе на машину, па ми је очева помоћ драгоцена. Он ми помаже и око доставе производа радњама. Све
остало је лаган посао, машина сама навија фолију на мање ролнице, сече их и пакује. Поред оца од самог почетка уз мене је
и мајка, која је и покретач свега и мој саветник и помоћник у
послу. Сви заједно радимо и помажемо једни другима“, прича
нам млада предузетница.
На почетку јој је било важно да пронађе објекте који ће да
од ње набављају готов производ, а када су схватили да цена
одговара квалитету, почели су сами да се јављају. „Тако данас
моји производи могу да се нађу на рафовима многих продавница, у ланцима брзе хране, ресторанима, који данас наручују
велике количине“, објашњава она.
Додаје да је за сада задовољна послом, али планира да га
развија и шири, па ће понудити своје производе радњама у осталим општинама Пиротског округа. Планира и да запосли још
неког радника.
Млада, амбициозна и темпераментна Катарина Видановић, свима који желе да пођу њеним стопама саветује да се
слободно упусте у предузетничке воде јер, како каже, од седења код куће нема ништа.
„Треба много стрпљења. Важно је да се будући предузетници добро распитају шта их све чека и да буду спремни за
будуће подухвате. Такође, подршка најближих је веома битна,
да имају бар једну особу на коју у сваком тренутку могу да се
ослоне на путу достизања циља“, закључује Катарина.
В.Ћ., Пројекат суфинансира Град Пирот
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Belgrade food show

ПРОМОЦИЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНЕ ХРАНЕ
Након прошлогодишњег великог успеха првог сајма квалитетне хране
„Belgrade food show“, Асоцијација за промоцију српске хране уз подршку УСАИД
Пројекта за конкурентну привреду, најавила је у Привредној комори Србије други
међународни сајам. Манифестација ће бити одржана 10. и 11. октобра
ове године у „Белекспоцентру“ у Београду

М

анифестација Belgrade food show
је јединствен догађај на којем се
сусрећу произвођачи и купци,
размењују знања и повезују се.
Сајам квалитетне хране организује се са
циљем представљања и промоције српске, али и регионалне индустрије хране,
уз скретање пажње на Србију као једног
од лидера у тој индустрији у региону.
На овогодишњем сајму ће излагачи
имати прилику да представе своје јединствене производе, поделе искуства
са осталим произвођачима и да се сретну са потенцијалним домаћим и међународним купцима и дистрибутерима,
док ће купци открити српску индустрију
висококвалитетне хране и упознати креативне предузетнике и њихове врхунске
производе.
Као и прошли и овогодишњи Belgrade
food show има три дела: излагачки део на
коме ће се представити најбољи српски
и регионални произвођачи хране и на
којем се очекује око 100 излагача, едукативни - на коме сви присутни могу да од
стручњака сазнају новости и трендове из
прехрамбене индустрије и упознају начине за унапређење пословања, док трећи и
најбитнији део чине сусрети и повезивање
учесника у циљу што бољег пословања.
„Храна већ јесте нешто по чему је наша
земља препознатљива, али ми желимо
да допринесемо да то све буде на вишем
нивоу. Због тога овом манифестацијом радимо на промоцији домаће висококвали-

ПОЗИТИВАН ИМИЏ
Тржиште хране у Србији има бројне потенцијале: аутентичност и квалитет, богату традицију и културу, али је неопходна
боља промоција, истакнуто је у најави манифестације Belgrade food show. Асоцијација за промоцију српске хране управо је
основана да створи и јача позитиван имиџ
српске хране у земљи и у иностранству,
тиме што развија партнерске односе између свих учесника.
Асоцијација промовише домаћу производњу хране као богатство наше земље,
привреде и културе, подржава и оснажује
српске производе и произвођаче и чини
их релевантнијим на тржиштима кроз
едукацију и повезивање људи, компанија
и тржишта у јединствени екосистем.
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тетне хране, која има велики потенцијал
за извоз“, каже Милош Пејчиновић из Асоцијације за промоцију српске хране.
Александар Павловић, директор УСАИДовог Пројекта за конкурентну привреду, истакао је значај овакве манифестације јер се
кроз њу отварају бројне могућности за већу
продају и извоз.
„Успех прошлогодишњег догађаја потврдио је велики потенцијал домаће прехрамбене индустрије. Поред тога што су
овакви међународни сајмови важни за
промоцију домаће прехрамбене индустрије, њихов главни значај је у повезивању

произвођача са иностраним купцима, али
и да се открије где се налази Србија у односу на светске трендове и тенденције у
тој индустрији“, истакао је Павловић и додао да Belgrade food show даје шансу великом броју малих и средњих предузећа која
имају проблем да инвестирају у маркетинг
и проналажење тржишта, да упознају купце и дистрибутере из Европе и света.
„За већину произвођача хране међународни сајмови представљају превелики трошак, па је због тога овакав догађај
у Србији велика подршка њиховом развоју“, нагласио је Вељко Јовановић, директор Сектора за пољопривреду Привредне коморе Србије. Он је додао да су
Београд, Србија и регион добили манифестацију која може да представи, едукује и повеже, што је свакако недостајало
произвођачима висококвалитетних прехрамбених производа.
На Belgrade food show манифестацији
прошле године учествовало је 80 излагача,
више од 600 људи посетило је конференције које је пратило више од 30 медија, одржано је 7 панел дискусија и 137 пословних
састанака. Инострани предавачи и купци
из целог света учинили су да први Belgrade
food show надмаши очекивања и постигне
регионални успех. Србија је први пут имала прилику да покаже своје капацитете,
али пре свега креативност и спремност за
иновације и експериментисање у области
висококвалитетних производа од домаћих
Јелена Бајевић
сировина.
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Предузетничка прича

ШИРИ СЕ ТРЖИШТЕ
ЗА БОЕМСКУ ПОТКОВИЦУ

Како је од производње пеглане кобасице за породичне потребе, Далибор Тошић из
Пирота створио бренд „боемска потковица“, са којим свакодневно осваја нове купце

У

селима у околини Пирота ко зна колико деценија, па и
векова, мештани производе пеглану кобасицу. За њих је
то одувек био високоцењен производ, специјалитет од
одабраног меса врхунског квалитета, без масноће и лоја,
добијен искључиво од стоке узгајане на непрегледним старопланинским пашњацима. Полако се о том производу почело
сазнавати и у другим крајевима Србије, па и шире, а додатну
популарност ова врста кобасице стекла је са покретањем Сајма
пеглане кобасице у Пироту, који се одржава крајем јануара.
Неко ко је можда и највише учинио за промоцију пеглане
кобасице, али и неко ко се у послу са овим специјалитетом показао као успешан предузетник, јесте Далибор Тошић, власник
кафане „Боем“ и Дегустационог центра „Боемска потковица“ из
Пирота. Он је и једини произвођач пиротске пеглане који има
регистровану и континуирану производњу током целе године
по свим прописима и стандардима ХАЦЦП-а. Тошић је, између
осталог, својој пегланој дао и посебно име - „боемска потковица“ и први почео да је пласира у ексклузивном паковању, налик
књизи, које је за кратко време изазвало огромно интересовање
јавности.
Тошић пеглану кобасицу производи од 1989. године, али се
овај специјалитет у његовој породици прави више од пола века.
Он каже да је „боемској потковици“ посвећен сваког дана, односно да је производи 365 дана у години, док је већина осталих
произвођача прави само пар месеци у зимском периоду. Управо због тога Тошић важи за једног од највећих, ако не и највећег
промотера пеглане кобасице, као и предузетника који озбиљно
наступа на тржишту.
Када су у питању почеци посла, Далибор наводи да су
његови родитељи, када је он још био средњошколац, почели
продају брзе хране у малом киоску „Боем“, у простору од четири квадрата. Он им се, наравно, одмах придружио, али је пар
година касније морао на одслужење војног рока. По његовом
повратку из војске, 1994. године, отворен је бифе „Боем 2“, у
ствари кафана у простору од 26 квадрата, која је више пута реновирана и проширивана тако да је то данас лепо уређен прос-

тор од 90 квадрата. Ове године, дакле, кафана „Боем“ пуни 25
година рада. Све то време у њој се служи и пеглана кобасица,
сухомеснати производ који карактеришу миомириси лековитог биља преточени у незабораван укус козјег, овчијег, говеђег
и меса копитара. Ако се овоме дода и дискретно богатство зачина и припрема без конзерванса, адитива и вештачких боја,
као и то да термичку обраду и димљење замењује сушење на
старопланинском ваздуху на оптималној температури између
-5 и +5 степени Целзијуса, онда је јасно зашто је пеглана кобасица изборила место међу најбољим сухомеснатим производима. Не сме се заборавити да, уз сву наведену припрему, иде
и свакодневно пеглање флашом, чиме се истискује ваздух и
влага, а кобасица увија у облик потковице за срећу и уживање
свих оних који је конзумирају.
Наш саговорник објашњава да се пеглана кобасица при дегустацији сече милиметарски танко, под углом од приближно
75 степени, ради истицања видљивих особина: квалитета меса,
степена сувоће, боје и арома, као и могућности да се осети снага природе и јачина сласти. „Здрави и млађи могу конзумирати пеглану кобасицу и у већим количинама, јер је природни,
еколошки афродизијак, а они мало старији треба да буду умерени у јелу, као и код других калоричних производа“, наводи

ПРОДАЈНА МРЕЖА
„Боемска потковица“ може да се купи или наручи у бољим
ресторанима, винотекама и специјализованим маркетима сухомеснатих производа у Нишу, Београду, Крагујевцу, Пожаревцу,
Новом Саду и другим већим градовима. Може се купити и у десетак бољих објеката трговинског ланца „Меркатор-С“.
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МИЏОРСКА ПОЛУДИВЉА
„Прошле године смо освојили и рецептуру и почели са
прављењем ограничених количина пеглане кобасице од комбинације меса полудивљих коња и говеђег меса - миџорска полудивља“,
прича Тошић. „Користимо за прераду месо само од коња који морају да се повуку из крда, у оквиру такозваног ремонта крда. Коњи
су власништво физичког лица, фарме ’Шиља’ и чувају се на Старој
планини. На пашњацима где они живе не постоје апсолутно никакви загађивачи, 100 посто је нетакнута природа. Тиме купцима
гарантујемо да је наша пеглана направљена од најбољег меса“.

Тошић који, осим што пеглану од самих почетака нуди у кафани „Боем“, шаље је и директно на адресу купаца, али је с
временом обезбедио и друге начине пласмана.
„Наша визија је да се трудимо да у свом послу будемо свакога дана све бољи и бољи. Иако смо због природе посла којим
се бавимо изван политике, морам рећи да смо највећу мотивацију за даље напредовање добили 24. марта 2002. године, када
је у Пироту на трибини ‚Србија на добром путу‘ говорио покојни
премијер Зоран Ђинђић. Он је говорио, парафразирам, да свако уколико хоће да успе мора имати свој дугорочни план, да
се труди да свакога дана буде у свом послу најбољи, да увече
може себе да погледа у очи у огледалу и каже, пре свега себи,
шта је тога дана урадио корисно за друштво, за посао, за породицу и када све то сви урадимо, а не да чекамо да то неко други уради уместо нас, тек ће онда Србија напредовати. После те
трибине дубоко смо размислили и донели одлуку да кренемо у
даље напредовање, изградњу још једног објекта - ресторана са
собама за смештај. Купили смо једну започету кућу и кренули
у нове изазове који још увек трају, али најбитније од свега је да
можемо себе мирно да погледамо у огледалу“, прича Тошић.
Последњих неколико година инвестирали су у објекат за
смештај са рестораном и погоном за прераду меса, па је 2017.
регистрован први погон на свету за производњу пеглане кобасице - Дегустациони центар „Боемска потковица“. Почетком
2018. објекат је добио трајно одобрење од Управе ветерине.
Цео објекат, међутим, још увек није комплетно завршен због
недостатка финансијских средстава. Овде ће туристи моћи да
се упознају са процесом производње пеглане кобасице. Поред прераде меса, у делу објекта биће ресторан и десет соба
за смештај гостију. Углавном све граде сопственим средствима. Имали су помоћ од немачке организације ХЕЛП, потом од
организације „Енека“ уз подршку компаније „Филип Морис“,
а тренутно захваљујући Европској унији и програму ЕУПРО,
који се реализује на југоистоку Србије, успели су да обезбеде
бесповратна финансијска средства за куповину нових машина
којима ће модернизовати производњу и додатно побољшати
квалитет производа.
Популаризацији и успеху „боемске потковице“ на тржишту
знатно је допринело Тошићево активно учешће на свим већим
сајмовима, у Пироту, Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу,
на Старој планини и другим местима. „Наш производ је више
пута награђиван. Можемо да издвојимо оне највеће и најдраже
награде, као што су признања освојена на београдском Сајму
етно хране 2012, 2017. и 2018. године, награда ’Шампион квалитета’ у категорији производа од меса 2012. на Новосадском
сајму, такође и Велика златна медаља на Новосадском сајму
2013, 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. године. Добили смо 2017.
и златну медаљу за дизајн амбалаже ексклузивног паковања“,
истиче Тошић.
На пролећном Укус фесту 2018. године, у хотелу „Метропол“ у Београду, „боемска потковица“ је проглашена за најбољи
укус у категорији сухомеснатих производа, а Задружни савез
Србије је недавно прогласио за најбољи етно-бренд у 2018. години. Ове године на Новосадском сајму добили су Велику златну медаљу за квалитет и проглашени за шампиона квалитета у
категорији меса. „То што ми мислимо о пегланој морали смо да
докажемо и на такмичењима и сајмовима, где су нас купци и
препознали и похвалили, а ми смо полако али сигурно освајали тржиште“, додаје Далибор Тошић.
Бесплатна публикација о запошљавању

Када је у питању будућност његовог посла, али и свих сличних малих произвођача, Тошић каже да би у наредном периоду
било потребно да надлежни државни органи, уколико желе да
подрже ову производњу и да се становништво у Србији храни
квалитетним традиционалним производима, морали системским мерама да заштите мале произвођаче у смислу да сигурно и у што краћем року наплаћују своје производе. „Пре свега
је потребна заштита од великих трговинских ланаца, у виду
сигурних и што краћих законски прописаних рокова плаћања.
На тај начин ће новац брже добити произвођачи сировина и
убрзаће се целокупан развој. У противном сигурно нећемо успети“, прецизира произвођач боемске потковице. Он, такође,
каже да програми подршке који се примењују за довођење нових инвеститора и нова запошљавања са субвенционисањем
радних места од више хиљада евра треба да буду доступни и
домаћим предузетницима. „Када би постојао такав програм
ја бих одмах могао да упослим десетак радника, а добијеним
средствима завршим објекат. Држава би одмах могла да почне
наплату пореза и доприноса, овако сви губимо, а паре одлазе
страним инвеститорима“, сматра Тошић.
Према његовим речима, производња пеглане кобасице има
све већи позитиван утицај на целу друштвену заједницу. Веома
важан ефекат је што доприноси ширењу сточарства на непрегледним пашњацима Старе планине и обнови сточног фонда.
„А када је стока на испаши спречава се и урастање пашњака у
коров и шуму. Такође, сточари имају већу могућност да продају
стоку јер се повећава тражња. А о квалитету меса говори податак да на пашњацима Старе планине на једном квадратном
метру има преко 60 цветних и лековитих трава“, наводи Тошић.
Општинске власти у Пироту су такође препознале потенцијал пеглане кобасице и максимално се залажу да се, поред
качкаваља и ћилима, заштити географско порекло пеглане
кобасице. „Тиме би заштитили знање и вештину израде пеглане за наредне генерације, а уједно повећали приходе сточара
у нашој општини. У Европи градови који имају производе са
заштићеним географским пореклом знатно су боље позиционирани и имају већи број туриста. Приходи од туризма су већи
него приходи од продаје тих заштићених производа. Верујем
да ће то бити случај и са пегланом кобасицом и Пиротом“, каже
Далибор Тошић, који препоручује и младим људима да уђу у
бизнис са храном, па и пегланом кобасицом. „Ко је спреман од
млађих генерација сигурно може успети, али је битно да иза
мора да стоји здрава и сложна породица, да буду тврдоглаво
упорни и да имају искрене намере“, закључује он.
Славица Даниловић
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Филијала Косовска Митровица

ЈАВНИ РАДОВИ - ШАНСА ЗА ТЕЖЕ
ЗАПОШЉИВА ЛИЦА
На подручју Филијале Косовска Митровица НСЗ у току је
реализација 13 пројеката јавних радова, на којима су ангажована 124 незапослена лица, од којих је 19 особа са инвалидитетом.
Јавни радови на којима су ангажована остала лица из категорије теже запошљивих реализују се у области социјалне
заштите и хуманитарног рада, одржавања и заштите животне
средине, док се пројекти јавних радова у које су укључене особе
са инвалидитетом реализују и у области културних делатности.
Осим очувања и унапређења радних способности, ангажовањем на пројектима јавних радова незапослена лица добијају могућност да побољшају свој материјални положај, али
и да буду друштвено корисни чланови заједнице у којој живе.
Својим учешћем у реализацији пројеката дају допринос стварању услова за здравију, лепшу и безбеднију средину, за квалитетнији и сигурнији живот.
Са друге стране, особе са инвалидитетом ангажовањем кроз пројекат јавног рада добијају шансу да стекну ново радно искуство, да
се интегришу у друштвену заједницу, а друштвени интерес и значај ових јавних радова је у самосталности, социјализацији и економској
сигурности ове најрањивије категорије незапослених лица.
Током јула сарадници Филијале Косовска Митровица НСЗ посетили су више локација на подручју ове општине, на којима је у току
спровођење јавних радова. Приликом посете и у разговору са извођачима радова, уочено је да се све активности реализују у складу
са термин планом. Ангажована лица су веома задовољна пословима на којима раде и изражавају захвалност Националној служби за
запошљавање због спровођења оваквих програма који дају могућност лицима из угрожених категорија да добију своју шансу за посао.
Ангажовани радници из категорије особа са инвалидитетом нису крили задовољство што су укључени у пројекте, добили прилику да раде заједно са другима и да својим радом учине нешто за себе, своју породицу и средину у којој живе.
Реализација свих пројеката започела је у мају, односно почетком јуна 2019. године, а предвиђено је да трају најдуже 4 месеца. Поред
Косовске Митровице, пројекти се реализују и у општинама: Зубин Поток, Лепосавић, Вучитрн-Прилужје, Пећ-Гораждевац и Клина.
Наташа Миленковић

У НИШУ ДОДЕЉЕНИ СЕРТИФИКАТИ
O ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ЗА ТРЖИШТЕ РАДА
У просторијама Народног универзитета Ниш, свечано су додељени сертификати особама са инвалидитетом које су завршиле обуку за електромотаче - електровиклере у оквиру програма обука за тржиште рада.
Додели сертификата су присуствовали организатори образовања одраслих из Одељења за образовање и
обуку Националне службе за запошљавање, Владимир
Перић и Марија Михајловић, као и представница Народног универзитета Ниш, који је и извођач обука, Тања
Бошковић.
Пет полазника је успешно завршило обуку, а 3 лица
су већ радно ангажована, два радника у ДОО „Елмонт“
и један у ЈКП „Медиана“ Ниш.
Вања Стојковић

Обавештење

ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА НСЗ НА НОВОЈ АДРЕСИ
Национална служба за запошљавање обавештава јавност и кориснике услуга да се Филијала Суботица од петка, 29. јула 2019. године,
преселила на нову адресу – Улица Јована Микића 12, у Суботици.
Обавештавамо све кориснике наших услуга, послодавце и незапослене, да ће радно време у новим просторијама бити сваког радног
дана, од 8 до 15 часова.
Извињавамо се уколико је током протеклог периода било евентуалних застоја у раду са странкама до којих је дошло због техничких
разлога.
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У Нишу додељени уговори корисницима програма самозапошљавања

ПОДСТРЕК НОВИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
У сали Скупштине града Ниша додељени су уговори корисницима програма самозапошљавања, којима су субвенције
одобрене по основу споразума о суфинансирању потписаног
између Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш
и Града Ниша, 8. маја 2019. године.
За ове намене је издвојено 20 милиона динара заједничких
средстава, где је Град Ниш учествовао са 11 милиона, а Национална служба за запошљавање са 9 милиона динара. Од 173 поднета захтева додељено је 98 одлука о одобравању субвенције
за самозапошљавање, што показује да је ово један од популарнијих програма активне политике запошљавања.
Уговоре су будућим предузетницима уручили градоначелник Ниша Дарко Булатовић и директор Филијале Ниш НСЗ
Бобан Матић.
„Из године у годину је све веће интересовање за програм
самозапошљавања, што показује податак да смо по републичком јавном конкурсу позитивно решили 200 од 400 поднетих
захтева, а по јавном позиву ЛАПЗ суфинансирање Града Ниша
обухватили одлуком 98 од 173 поднета захтева. Наставићемо
са издвајањем средстава, како бисмо омогућили учешће у овом
програму онима који ове године нису добили средства, као и
осталим грађанима који ће се за њега определити. Желим свима успех у раду и да као и до сада сарађују са Националном
службом за запошљавање“, истакао је директор Филијале Ниш
НСЗ Бобан Матић.
„Задовољство ми је што је Град у прилици да пружи подршку кроз још један програм активне политике запошљавања, тачније да пружимо подршку укупној економској политици Владе
Републике Србије у смањивању броја незапослених. Охрабрујући
је податак да имамо смањење од чак 10.000 лица на евиденцији
у односу на 2014. годину. Подршка која се пружа привреди и са
државног и са локалног нивоа, кроз мере запошљавања или друге подстицаје, огледа се кроз допринос послодавцима, али и новим предузетницима“, нагласио је градоначелник.

Све више је младих који своју перспективу и будућност виде
у приватном сектору.
„Без ове субвенције не бих имала храбрости да отворим своју
књиговодствену агенцију, иако сам била решена да кренем у сопствени посао“, истакла је Ђурђица Илић, једна од будућих предузетница, не кријући ентузијазам.
Владан Тркуља, још један корисник субвенције за самозапошљавање, објаснио је да ће се бавити андроид програмирањем
и отворити ИТ агенцију и истакао да је субвенционисање нових
предузетника добар подстрек свима који започињу сопствени
бизнис.
Вања Стојковић

Одабрани тимови који улазе у Делта бизнис инкубатор

РАЗВОЈ МЛАДИХ СТАРТАП КОМПАНИЈА
Пет стартап тимова из Србије добило је прилику да
учествује у тромесечном програму Делта бизнис инкубатор:
Future Reality Systems DOO, Niš, Еlectric Sparrow Automotive doo,
Beograd, Орландус доо, Нови Сад, Станарко, Београд и Cargo
Operator, Novi Sad. Циљ је да им се обезбеди едукација и подршка за развој посла.
Делта бизнис инкубатор је тромесечни програм који помаже стартапима из области некретнина, пољопривреде, логистике или дистрибуције да развију и унапреде свој производ или
услугу уз знање, менторство, финансије и пословне контакте.
Током трајања инкубатора сви тимови ће једном недељно имати састанке са стручњацима из компаније који су им
додељени као ментори и са бизнис консултантом. Имаће
приступ онлајн едукацијама на различите бизнис теме (ПР,
маркетинг, финансије, продаја) и радиће на задацима који ће
им помоћи да развију свој стартап. Осим тога, сваки тим ће
додатно добити оно што му је потребно за развој стартапа, од
конкретних контаката и састанака са релевантним људима, до
могућности да свој производ или услугу тестирају.
„Овај програм је јединствен, јер кроз индивидуални приступ
омогућава да сваки стартап тим добије оно што је потребно за
развој. Циљ Делта бизнис инкубатора је да пронађе идеју и тим
са највећим потенцијалом за развој, која ће прерасти у профиБесплатна публикација о запошљавању

табилну компанију, препознатљиву по свом производу или услузи,“ објашњава Надица Милановић, менаџер програма.
Комисију која је бирала тимове који ће ући у Делта бизнис
инкубатор чинило је троје запослених Делта холдинга и пет истакнутих људи из других компанија, образовних установа, стартап центара. На тај начин објективније је процењен потенцијал
пријављених тимова и идеја.
Након три месеца трајања Инкубатора, тимови ће имати могућност да представе свој бизнис план и траже инвестицију за
даљи развој свог стартапа.
Извор: делтабизнисинкубатор.рс
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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

Јована Микића 12
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

