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УВОДНИК

РЕЦИКЛАЖА И МОГУЋНОСТИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Тему овог броја „Послова“ посветили смо рециклажи, о којој се последњих година много више говори, али би, општи је закључак, морало и
знатно више да се ради. Да је управљање отпадом у Србији на веома ниском
нивоу, довољно показује податак да се свега пет одсто комуналног отпада
прерађује. Неразвијен систем разврставања отпада главни је разлог зашто
он завршава на депонијама. У Србији још немамо ни све потребне институционалне оквире за ову област, иако нам је јасно да је више него неопходно да се успостави дугорочно одржив систем управљања отпадом, како би
за све „играче“ у овој области правила била јасна и како би имали одговарајућу казнену политику за свако непоштовање правила.
Рециклажа пружа разноврсне могућности и за запошљавање, што се
може видети и на примеру оснивања социјалних предузећа у Пожаревцу
и Ваљеву, у оквиру пројекта „Социјално предузетништво у области сакупљања амбалажног отпада“, који су иницирале компаније „Кока-кола“ и
„Секопак“, а подржале локалне самоуправе и Национална служба за запошљавање.
У овом броју пишемо и о запошљавању особа са инвалидитетеом (ОСИ)
на примеру две младе особе које су добиле посао у Савезу за церебралну и
дечију парализу. Одсек за професионалну рехабилитацију и запошљавање
ОСИ при београдској филијали НСЗ већ више од 20 година остварује одличну сарадњу са свим градским организацијама које окупљају ову категорију
грађана, у чему се нарочито истиче Савез за церебралну и дечију парализу.
То поврђује и најновије запошљавање два лица на ажурирању базе података.
Предузетничку причу смо посветили Горану Стојановићу из Сокобање, који се после две и по деценије живота и рада у Америци са породицом вратио у Србију и почео да се бави туризмом. Отворио је угоститељско-смештајни објекат Конаци „Романов“, а на доброј попуњености
капацитета захваљује и Влади Србије, која је увођењем субвенционисаних
ваучера за одмор знатно допринела развоју домаћег туризма. Стојановић
сматра да у туристичко-угоститељској делатности млади имају прилику и
да се запосле и да развију сопствени бизнис.
Као интересантан издавајамо и текст о пустовању или филцању вуне,
древној техници којом се праве многи одевни и декоративни предмети,
попут торби, шешира, капута, накита и папуча, које одликују природност,
отпорност и дуговечност. Повод је обука која је почела у Панчеву за седам
полазница, које ће имати прилику да се упознају са историјатом овог заната
и науче основе технике израде предмета мокрим/сувим пустовањем вуне.
По завршетку теоријско-практичног дела обуке, полазнице ће имати радну
праксу у Занатској радњи „Анка и разиграна вуна“. Када су обуке у питању,
из Филијале Панчево НСЗ најављују да би ускоро требало да почну и обуке
за геронтодомаћице и шиваче, а недавно је завршена обука за физичко-техничко обезбеђење.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ
У ЗАПОШЉАВАЊУ

Већ скоро деценију траје успешна сарадња са филијалом НСЗ у Пријепољу,
што потврђују и бројни програми које је „Зенит“ користио током свог
развоја и ширења пословања. У изузетно тешким условима за пословање
привреде, постојање једне овакве институције значи велику подршку и
потпору за даљи рад овог предузећа, оцена је руководства „Зенита“

П

редузеће „Зенит“ д.о.о. из Пријепоља настало је породичним
договором, од мале трговинске
радње основане још 1990. године.
Самоиницијативом, великим залагањем,
одрицањем од слободног времена, породица Бањица је подигла данас реномирану фирму.
Основна делатност „Зенита“ је трговина, транспорт и откуп јагодичастог
воћа. Ово предузеће карактеришу, пре
свега, пословност, разумевање, коректност, а изнад свега пријатељски односи
са пословним партнерима. Такође, могу
се похвалити својом прецизношћу и преданошћу у раду, што потврђују коректни
односи са добављачима и купцима, који
се огледају у редовно измиреним обавезама и испоштованим договорима.
„Зенит“ данас поседује 11 малопродајних објеката, управну зграду, хладњачу за замрзавање капацитета до 260
тона, сопствени возни парк са преко 10
возила (шлепери и доставна возила), а
тренутно запошљава 70 радника.
Већ скоро деценију траје успешна
сарадња са филијалом НСЗ у Пријепољу
када је у питању запошљавање нових
радника, што потврђују и бројни програми које је „Зенит“ користио током свог
развоја и ширења пословања. У изузетно
тешким условима за пословање привреде, постојање једне овакве институције значи велику подршку и потпору за
даљи рад овог предузећа, оцена је руководства „Зенита“.
Учешће „Зенита“ у различитим мерама
и програмима запошљавања за резултат
има десетине запослених радника. Руководство пажљиво прати расписивање јавних позива НСЗ за подстицање запошљавања, користећи на најбољи могући начин
финансијску и сваветодавну подршку при
ангажовању нових радника. Као посебно
значајан програм у „Зениту“ истичу програм стицања практичних знања, који
омогућава неквалификованим радницима
да стекну знања из различитих области неопходних за рад у овом предузећу, и то у
кратком периоду.
Такође, неколико лица је запослено
преко програма субвенционисања зарада за особе са инвалидитетом без радног искуства. На тај начин је омогућено
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„Пријатно радно окружење и посао у струци подстичу ме
да се још више едукујем и стичем нова практична знања
из области економије. Сматрам да је врло корисно за нас,
свршене студенте, да постоји сарадња између НСЗ
и привреде, а резултат тога је и мој професионални
ангажман у овом предузећу“, каже Тамара Радуловић
категорији теже запошљивих лица да се
радно ангажују и стекну знања из нових
области, чиме је пружен значајан допринос њиховој социјализацији у друштву, а
послодавац је показао да је друштвено
одговоран и да брине о заједници у којој
послује.
У прилог томе говори и податак да је
„Зенит“ ове године конкурисао и за програм приправника за младе са високим
образовањем. Реализација овог програма је у току, одвија се веома успешно, а
студенти су изузетно задовољни приликом да кроз обављање приправничког
стажа стекну практична знања која се не
могу усвојити кроз класичан образовни
систем. Истовремено, кроз овај програм
млади се охрабрују да остану у свом граду и земљи, јер се уз стицање радног искуства знатно увећавају њихове шансе
за трајно запослење.
Међу приправницима је и Тамара
Радуловић, дипломирани економиста

из Пријепоља, студент са високим просеком оцена.
„Након завршених основних студија
Економског факултета у Крагујевцу, обратила сам се НСЗ како бих пронашла
посао, што је био један од разлога да
останем у свом родном граду. Нови програм, који је понудила НСЗ за младе са
високим образовањем, омогућио ми је
да обавим приправнички стаж у предузећу ‚Зенит‘. Пријатно радно окружење
и посао у струци подстичу ме да се још
више едукујем и стичем нова практична
знања из области економије. Сматрам да
је врло корисно за нас, свршене студенте,
да постоји сарадња између НСЗ и привреде, а резултат тога је и мој професионални ангажман у овом предзећу. Покушаћу да оправдам прилику која ми се
указала и надам се да ћу наставити да
градим своју пословну каријеру у овом
предузећу“, каже Тамара.

Александар Стикић
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ТЕМА БРОЈА Рециклажа и могућности запошљавања

СВЕГА ПЕТ ОДСТО ОТПАДА СЕ ПРЕРАЂУЈЕ
Управљање отпадом у Србији је на веома ниском нивоу и зато ће у наредним годинама
бити потребно да се много више учини на организованом сакупљању и преради свих
врста отпада. Док се чека и успостављање нових институционалних оквира који би
омогућили позитивне промене, поједини примери, као што је оснивање социјалних
предузећа у Пожаревцу и Ваљеву, показују како у овој области има могућности за
запошљавање, пре свега лица из социјално угрожених категорија

Р

ециклирање је издвајање материјала из отпада и његово поновно коришћење. Укључује сакупљање, издвајање,
прераду и израду нових производа из искориштених
ствари или материјала. Веома је важно најпре одвојити
отпад према врстама отпадака, јер многе отпадне материје се
могу поново искористити само ако су одвојено сакупљене.
Годинама уназад се у Србији питање рециклаже сводило
на постојање центара „Папир сервиса“, где сте могли да однесете стари папир и у замену за њега да добијете ситан новац. Такође, постојао је мали број центара или фирми за рециклирање
стакла или пластичних флаша.
У рециклирање спада све што може поново да се искористи,
а да се не баци. Међутим, рециклажа се може упражњавати у
свакодневном животу, независно од тога да ли постоје центри
за рециклажу. На пример, и поклањање ствари које се не користе је својеврстан облик рециклаже. То је много боље и корисније
него да се сва та одећа баци. Такође, прављење компоста од
органских остатака је још један добар пример рециклирања.
Стручњаци кажу да је без увођења рециклаже у свакодневни
живот немогуће замислити било какав целовит систем управљања отпадом.
О рециклажи, као делу ширег процеса на заштити животне средине, последњих година се много више говори, али би,
општи је закључак, морало и знатно више да се ради. Такође,
у овој области има много могућности за ново запошљавање,
односно смањене незапослености. Према најновијим подацима, у Србији се организовано скупља око 80 одсто комуналног
отпада, док остатак завршава на дивљим депонијама, којих у
Србији има више од 3.500. Међутим, према подацима Удружења рециклера Србије, свега пет одсто комуналног отпада се
преради. Није онда тешко закључити да је управљање отпадом
у Србији на веома ниском нивоу и то када је реч о скоро свим
врстама отпада, па је зато потребно да се много више учини на
организованом сакупљању и преради.
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„У земљама Европске уније у прераду одлази око 75 одсто
отпада, а у неким земљама, попут Данске, Белгије, Финске,
Шведске, скоро сав отпад се преради. Код нас се највећи део
сакупљеног комуналног отпада одлаже без икакве прераде
и то на депоније које немају основне еколошке стандарде, а
преради се само до пет одсто“, изјавила је за Танјуг генерална секретарка Удружења рециклера Србије Сузана Обрадовић.
Она истиче да осим проблема у сектору комуналног отпада, у
Србији постоји проблем и са отпадом из сектора рударства, индустријским отпадом, такозваним историјским отпадом, који
датира из бивших државних и друштвених предузећа, као и
код медицинског, грађевинског и амбалажног отпада.
„Направљени су“, каже Обрадовић, „одређени помаци у последњих десетак година у области амбалажног отпада, па се

НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА
ПЛАСТИКОМ
Крајем августа усвојен је Нацрт стратегије управљања пластиком у Републици Србији до 2030. године у пакету циркуларне
економије. Радна група за израду нацрта, која је формирана на
иницијативу Групације произвођача пластичних производа, дефинисала је најважније факторе на националном нивоу - визију
управљања пластиком у РС до 2030. године, стратешке циљеве који ће довести до остварења визије и уклапање пластике
у концепт циркуларне економије, а све у складу са европским
законодавством.
Садашњим коришћењем пластике и одлагањем пластичног
отпада не остварују се привредне користи, јер пластика завршава на депонијама или се одбацује у животну средину. Циркуларни приступ омогућио би да пластика уместо отпада постане
вредна сировина за израду нових производа.
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РЕЦИКЛОСАУРУСИ
Београдско јавно комунално предузећe „Градска чистоћа“ у жељи
да пробуди еколошку свест свих Београђана и да их константно
подсећа на значај рециклаже, која има велики утицај на очување
животне средине, покренуло је акцију брендирања 68 возила и
радних машина који су свакога дана на улицама главног града. Возила су брендирана цртаним ликовима - „рециклосаурусима“, који
кроз занимљиве поруке привлаче пажњу и обавештавају грађане
на који начин и шта могу да рециклирају. Планирано је и да се у
вртићама и школама организују едукативне акције и позоришне
представе у којима ће главне улоге имати управо „рециклосауруси“. Ипак, највећи део активности предузећа током ове године је
усмерен на стварање што бољих услова да се у свим деловима
града спроводи што ефикасније прикупљање рециклажног отпада
и да тај отпад буде предат на рециклажу, како би рециклирани материјал био поново употребљен, а чиме се смањује и оптерећење
депоније у Винчи. У те сврхе на територији 10 градских општина
постављени су различити спремници за одлагање селектованог
папирног, металног и пластичног отпада, али и звона за одлагање
стакла.

процењује да је стопа рециклаже у овом сектору 35 до 40 одсто.
Ипак, амбалажни отпад увозимо из других земаља, уместо да
се више прикупља код нас“.
„Један од кључних проблема је неразвијен систем разврставања отпада, услед чега он и завршава на депонијама. Када
је реч о отпаду који захтева специфичан третман, као што су
електрични и електронски уређаји, гуме, батерије, акумулатори, уља, забележени су добри резултати“, истиче секретарка Удружења рециклера Србије. Како каже, неопходно је успоставити дугорочно одрживи систем управљања отпадом примењив
у нашој земљи, као и да за све „играче“ у овој области правила
буду јасна и да се примењује казнена политика за свако непоштовање правила.

с тим смањила се количина пластичног отпада у животној околини. Другим речима, економска корист од рециклаже пластичне амбалаже је као нуспродукт створила и позитиван утицај
на животну средину. Међутим, да би цео систем рециклаже
функционисао, важно је створити и инфраструктурни оквир.
Осим великог броја откупних центара за пластичну амбалажу,
у Хрватској скоро сваки велики супермаркет има свој откупни
центар, што омогућава потрошачу да приликом одласка у куповину уједно изврши и поврат пластичне амбалаже. Систем
„кауцирања“ као такав на нивоу Европске уније функционише
већ дуго времена.

Повећање откупне цене

Дизање откупне цене за пластичну амбалажу и у Србији
би сигурно донело позитивне промене у систему рециклирања.
Осим редуцирања пластичног отпада у животној средини,
такав потез донео би могућност додатних прихода најсиромашнијим и маргиналним слојевима друштва, попут ромске
популације. Ромска популација, чија егзистенција у већини
случајева зависи од скупљања сировина по градским пунктовима, има изузетно важну улогу неформалних рециклера у
друштву. Они пружају одличан пример циркуларне и одрживе
економије у пракси, која се позитивно одражава на околину и
економију у контексту поновне употребе ресурса.
Још једно од решења проблема рециклаже у Србији било би и
директно запошљавање неформалних сакупљача сировина. Такав потез би маргиналним групама омогућио социјална права,
но такође и интеграцију у друштво у којем су често невидљиви
појединци. Процењује се да се у Србији око 50.000 људи бави неформалним сакупљањем сировине, док четвртину чине млађи
од осамнаест година. Од те бројке, 90 одсто њих су Роми.
Сваки неформални сакупљач сировина може да оснује и
своје предузеће за ове намене, али искуства са терена говоре
да они то не желе, пре свега зато што, као и многи други почетници у самосталном послу, имају страх од успешности таквог потеза, односно испуњавања обавеза које би имали према
држави. Такође, пошто су већином у питању припадници ромске националности, они се не одлучују на овај корак како не
би остали без одређених бенефиција које имају као социјално
угрожена категорија, иако им самозапошљавање, односно оснивање предузећа гарантује сва социјална права.
Када су у питању постојећа предузећа које се баве рециклажом, она углавном отпад који прерађују набављају директно од
произвођача - генератора отпада. „Када смо основали нашу фирму од почетка смо знали да нам је за успешан рад потребно да
обезбедимо константан доток отпада и да радимо са највећим
генераторима отпада, а с друге стране да прерађени отпад-сировину треба редовно продавати исто тако реномираним купцима“, рекао је за „Послове“ директор „Re3 Product“-а из Пландишта
Александар Соларевић. Ова фирма која има три производне је-

У рециклажи, односно сакупљању отпада, његовој селекцији и самом рециклирању широке су могућности за запошљавање, пре свега нискоквалификоване радне снаге, а нису мале
могућности да се грађани, односно домаћинства, укључе у ове
послове због зараде или одређене уштеде у кућном буџету.
Но, да би се повећао ниво рециклаже, то захтева, пре свега,
промену наше свести о рециклажи, потом бољу инфраструктуру за примарну селекцију отпада, односно контејнере за различите сировине, а онда и систематичну секундарну селекцију
отпада коју би вршила комунална подузећа на локалним нивоима. За постизање таквих промена нужна је промена институционалног оквира у контексту одлагања отпада.
Међутим, фактор који је пресудан у контексту мењања рециклажне свести грађана јесте економска корист од рециклаже. Рецимо, тренутна цена откупа ПЕТ амбалаже, која нам је
највише пред очима, у Србији је врло ниска. Тако се за тону
пластичне амбалаже у откупу може добити од 120 до 240 евра,
зависно од боје и чистоће саме сировине. Једна ПЕТ флаша у
просеку тежи око 50 грама. Дакле, за једну тону треба скупити
око 20.000 ПЕТ флаша. Када се то зброји, рачуница каже да се
за једну ПЕТ флашу у откупу може добити динар и по до два,
што за већину људи није економски подстицајно.
Због тога је, рецимо, Хрватска увела систем „кауцирања“
приликом хармонизације законодавства и стандарда са стандардима ЕУ. Комисија ЕУ, наиме, на нивоу директива поставља
тачно одређене стандарде за очекивани процентуални удео рециклирања различитих врста отпада, то јест његове поновне
употребе на националном нивоу. Од увођења система „кауцирања“ ситуација с проблемом рециклаже пластике у овој суседној држави драстично се променила. До тада је рециклажа
пластике била на ниском нивоу. Фактор који је био пресудан
за промену перцепције пластике као ресурса био је повећање
откупне цене за ПЕТ амбалажу на 50 липа за једну пластичну
флашу, односно, 8 динара у противвредности. Од тог тренутка,
људи су увидели економску корист од рециклаже, а паралелно
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динице и 35 запослених, на годишњем нивоу рециклира 1.200
тона разних врста пластике и око 1.000 тона картона, као и мање
количине дрвених палета и метала. „Наш производ је млевена
или регранулисана пластика, која је сировина нашим купцима.
Папир, дрво и метал прикупљамо и продајемо другим фирмама
које се баве даљом рециклажом. Иначе, рециклирану пластику
извозимо у Босну и Херцеговину, Хрватску, Словачку, Мађарску и
Италију“, наводи Соларевић, који очигледно није погрешио када
је пре десетак година одлучио да се бави рециклажом.

Комшије се помажу, амбалажу одлажу
Захваљујући иницијативи компанија „Секопак“, која се бави
управљањем амбалажом и амбалажним отпадом, и „Кока-Кола
ХБЦ Србија“, у Пожаревцу и Ваљеву управо је основано осам социјалних предузећа која ће у овим градовима сакупљати амбалажни отпад из домаћинстава. У оквиру пројекта под називом
„Комшије се помажу, амбалажу одлажу“, који су подржале и
градске управе Пожаревца и Ваљева, предвиђено је прикупљање
ПЕТ амбалаже и лименки на најнепосреднији начин - „од врата
до врата“, које ће се спроводити у наредне три године.
Реализација пројекта почиње најпре у Пожаревцу, где су
Меморандум о сарадњи потписали представници тог града и
„Кока-Кола ХБЦ Србија“. Пројектом, у који ће се укључити и град
Ваљево, планирано је унапређење области рециклаже амбалаже, подизање нивоа прикупљеног отпада на месту настанка
и подстицање запошљавања социјално угрожених категорија
становништва. Компанија „Кока-кола“, која користи пластичну
амабалажу за паковање својих производа, у потпуности финансира овај програм уз стручну, менторску и логистичку помоћ „Секопака“ и у сарадњи са локалним јавним комуналним
предузећима и Националном службом за запошљавање.
„Као лидер у производњи безалкохолних напитака, у потпуности смо свесни свог утицаја на окружење, посебно у области одлагања амбалаже. Овај пројекат је значајан јер нема
само еколошки аспект, него и врло значајан социјални угао.
Суграђани Пожаревца и Ваљева имаће могућности да правилно одложе амбалажни отпад и очисте своју околину, али и да
помогну комшијама из социјално осетљивих група да зараде
за свој опстанак и достојанствен живот за себе и своје породице. Због тога смо позвали грађане да селекцијом своје амбалаже допринесу већој стопи рециклаже, а тако подрже и своје
суграђане предузетнике“, каже Светослав Атанасов, генерални
директор компаније „Кока-Кола ХБЦ Србија“.
Генерална директорка компаније „Секопак“ Виолета Белановић Кокир каже да је овој компанији, као највећем оператеру
амбалажног отпада, веома важно да учествује у оваквим акцијама и помогне мањим градовима да повећају свест грађана о рециклажи. „Конкретне акције попут ове могу значајно
да допринесу повећању количине амбалажног отпада који се
шаље на рециклажу“, истиче она.
Сву амбалажу која се прикупи откупљиваће компанија
„Секопак“ по тржишним ценама. За предузетника који по ис-

теку три године испуни постављене циљеве пројекта и буде
најуспешнији у сакупљању, „Кока-Кола ХБЦ Србија“ обезбедиће
вредан поклон - камион „ивеко портер“.

За рециклирање - умањен рачун
У Београду се градске власти припремају да домаћинства
на један други начин мотивишу да се баве рециклирањем.
Планирано је, наиме, усвајање локалног плана управљања отпадом, који ће омогућити умањење рачуна домаћинствима ако
се укључе у рециклирање, односно разврставање отпада, али
и приход „Градској чистоћи“ од продаје отпада који грађани
разврставају. Како кажу у Секретаријату за заштиту животне
средине, такав начин управљања отпадом требало би да почне
да се примењује од 2021. године, а биће уведен постепено, док
не покрије читаву територију Београда.
Нагласак локалног плана биће на превенцији настанка
отпада, рециклажи и коришћењу отпада за производњу енергије и тек на крају, ако га није могуће искористити, биће одлаган на депонију. Позив за подношење понуда за израду локалног плана управљања отпадом града Београда у периоду
2021-2030. већ је расписан, а Скупштина града требало би да
га усвоји идуће године. У Секретаријату за заштиту животне
средине наводе да ће локални план бити усаглашен са Стратегијом управљања отпадом Србије, чија ја израда такође у току.
Руководилац Сектора за управљање отпадом Снежана Бонџић
изjaвила је за Танјуг да је један од основних циљева смањење
отпада који ће завршити на депонији и навела да ће локалним
планом бити дефинисани појединачни програми управљања
отпадом. Како објашњава, постоје појединачни програми који
се односе на смањење амбалажног и биоразградивог отпада
у комуналном отпаду, тако да ће грађани имати могућност,
али и обавезу, да рециклирају односно разврставају отпад и
адекватно га одлажу у контејнере за рецикабилни отпад. Тако
ће моћи да директно утичу на смањење месечног рачуна који
плаћају за сакупљање и транспорт отпада.
„Уколико више рециклирају и врше селекцију отпада, мање
ће производити мешаног комуналног отпада који завршава на
депонији у Винчи и платиће мање“, каже Бонџић. Она, такође,
наводи да ће „Градска чистоћа“ обезбедити систем за евидентирање грађана који разврставају отпад и за евидентирање комуналног отпада. Иначе, ово јавно комунално предузеће је већ
на територији општина Савски венац и Нови Београд спровело
пилот пројекат, где су грађани могли да преузму кесе за рецикабилни отпад и њима је био умањиван рачун за 20 одсто. Тај
систем се показао као позитиван и свакако постоји жеља да
се на сличан начин даље настави са тим. „Испоставило се да
су грађани веома заинтересовани за рециклирање и за активно учествовање у унапређењу система управљања отпадом“,
рекла је Бонџић за Танјуг.
Приредила: С. Даниловић, Извори: Танјуг, масина.рс
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ПУСТОВАЊЕ ВУНЕ

устовање или у народу познатије као филцање вуне,
древна је техника којом се праве многи одевни и декоративни предмети, попут торби, шешира, капута,
накита и папуча, које одликују природност, отпорност и дуговечност. Обука кроз коју ће седам полазница имати прилику да се упозна са историјатом овог заната и науче
основе технике израде предмета мокрим/сувим пустовањем
вуне, стартовала је у Панчеву прошле недеље.
Извођач је Агенција за образовање „Академија“ из Чачка,
на основу споразума о заједничком наступању, уз помоћ Занатске радње „Анка и разиграна вуна“, која ће одржати обуку
и бити ментор лицима. Овде ће се, такође, реализовати и радна
пракса од 20 часова по завршетку теоријско-практичног дела
обуке, док се сама обука одржава у Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
„Iteccion“ у Панчеву.
Полазнице ће укупно имати 156 часова, који ће обухватити
теоријску и практичну наставу, а завршетак обуке се очекује у
новембру.
Курс пустовања вуне ће бити реализован кроз следеће области: пустовање вуне - традиционална етно-техника кроз историју, предмети од пустоване вуне, израда материјала од вуне,
фарбање вуне, израда предмета од једнобојне вуне, израда
одређеног мотива у више боја, израда крупнијих и захтевнијих
предмета, одржавање и чување предмета од пустоване вуне.
Услови које су кандидаткиње морале да испуне су били
завршена основна школа, психофизичка, емоционална спо-

собност и стабилност, мотивисаност и спретност, а предност су
имала дугорочно незапослена лица.
Обука је намењена свима који желе да науче стару технику
израде предмета од вуне. Посебност ових производа је управо у
томе што се у њихову израду уносе традиционални мотиви поднебља у коме настају. Урађени аутентичном техником, представљају
један од најоригиналнијих сувенира из Србије, a кроз ову обуку ће
се дати допринос у очувању овог старог заната од заборава.
У Филијали Панчево НСЗ ускоро треба да почну и обукe за
геронтодомаћице и шиваче, а недавно је завршена обука за физичко-техничко обезбеђење.
Ивана Мучибабић

Сремски Карловци ће добити Институт за виноградарство и винарство

ПОДРШКА СТРУЧЊАКА

Под засадима винове лозe налази се 26.000 хектара, а површине се из године у годину повећавају. За то је потребна и логистичка подршка стручних људи. То је главни разлог за изградњу Института за виноградарство и винарство у Сремским Карловцима, који ће обједињавати не само виноградаре из Србије, већ и из региона. Вишедеценијски стручно-научни рад посебно
је значајан сегмент виноградарства и винарства, традиција која обавезује и произвођаче, као и департман Пољопривредног
факултета у Новом Саду.
„На саму идеју развоја овог института смо дошли баш у сарадњи са произвођачима, са Покрајинском владом и наравно на
нашу иницијативу, како би пре свега унапредили наше виноградарство и истакли специфичности поднебља, уз најсавременију
технику, технологију и заштиту. Очекујемо да ће развој овог института значајно унапредити виноградарство у целој Србији“, истиче за РТС професор Драгослав Иванишевић са Пољопривредног факултета.
Студенти Пољопривредног факултета из Новог Сада, када је реч о виноградарству и винарству, практични део наставе до сада су обављали искључиво на огледном добру у Сремским Карловцима, где је у плану и изградња овог института. „Будући национални институт имаће велики значај
за наше студенте, јер ће моћи на једном месту да савладају теоретска и практична знања. Истовремено, то ће бити један центар у коме ћемо објединити
све заинтересоване субјекте када су у питању и подстицаји за виноградарску
и винарску производњу. Биће то центар снабдевен најсавременијом опремом,
која ће бити на располагању свим нашим произвођачима вина“, наводи проф.
др Недељко Тица, декан Пољопривредног факултета у Новом Саду.
Покрајинска влада значајним финансијским издвајањима подстиче развој
виноградарског технолошког развоја. „Од 2017. имамо субвенције за пољопривреднике који се баве виноградарском и винарском производњом. За три године уложили смо 160 милиона динара у опремање винарија широм Војводине“,
каже Вук Радојевић, Покрајински секретар за пољопривреду. Извор: ртс.рс

ИСПОСТАВА СУРЧИН НА НОВОЈ ЛОКАЦИЈИ
Филијала за град Београд Националне службе за запошљавање обавештава јавност и кориснике својих услуга, послодавце и незапослене суграђане, да ће Испостава Сурчин од понедељка, 16. септембра 2019. године, бити премештена на нову локацију, у Војвођанској улици
120, у Сурчину. Радно време за рад са странкама сурчинске испоставе НСЗ остаје исто као и до сада, сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Подршка београдске филијале НСЗ у запошљавању особа са инвалидитетом (ОСИ)

АЛЕКСАНДАР И КРИСТИНА ДОБИЛИ ПОСАО
У САВЕЗУ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ

О

дсек за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом (ОСИ) београдске филијале
Националне службе за запошљавање има одличну сарадњу са свим градским удружењима ОСИ, како по питању узајамног информисања и саветовања, тако и по питању
коришћења програма субвенција и олакшица при запошљавању. У овој сарадњи предњачи Савез за церебралну и дечију
парализу Београд, који је и у овој години успео да уз помоћ НСЗ
запосли у својој организацији две младе особе погођене овом
подмуклом болешћу.
- Ове године Савез је конкурисао за два нова запошљавања
младих особа са инвалидитетом, Александра Томца и Кристине Лукић, а потом смо конкурисали и за програм прилагођавања радних места њиховим могућностима. Са тим новцем смо
ушли у постављање лифта-платформе у нашим просторијама у
Средачкој улици, који ће нашим новим колегама омогућити да
се из приземља попну до радних просторија на првом спрату, где се и одвија највећи део посла. Укупна вредност набавке
и постављања лифта износи око 1.200.000 динара, од чега је
800.000 обезбеђено преко програма НСЗ, док је остатак новца
прибављен преко Секретаријата за дечију заштиту Београда,
који иначе финансира наше редовне активности - прича Дилбера Сарајлић, секретар Савеза за церебралну и дечију парализу Београда.
Како даље објашњава, потом су поново конкурисали код
НСЗ, али сада за програм радне асистенције за ово двоје младих,
односно за програм који би Савезу омогућио да ангажује радне
асистенте који би новајлије обучили и научили како се ажурира
електронска база података. Након обуке ово двоје младих ће почети да раде самостално или уз сталну асистенцију, јер асистенти такође раде у Савезу и увек су спремни да помогну.

Млади и весели
Александар и Кристина су млади људи, весели и раздрагани, па седење у инвалидским колицима, отежана моторика и
говор као да им не представљају никакву сметњу у дружењу са
другим члановима Савеза и менторима.

- Могу да радим на компјутеру и ништа ми не представља
проблем. Већ знам доста тога да радим, јер сам током школе
завршио и обуку за рачунаре. Овде сам већ почео да се бавим
базом података, а није ми ни досадно, јер увек имам друштво.
У Савезу је једном речју супер све, без претеривања, а посебно
људи. Сто пута сам то рекао и опет ћу - каже Александар и
додаје да једва чека да се постави лифт који ће га возити до
радног простора где ће радити у друштву колега.
Иако отежано прича, Кристина је комуникативна девојка и
лако се споразумева и шали са друговима из Савеза. Каже да
је завршила средњу економску школу и да има дечка. Посао у
Савезу јој причињава велико задовољство, јер воли да ради и
да се дружи са људима који су, како каже, супер, а посебно хвали шефицу Дилберу. И она се већ поприлично сналази у раду
на рачунару, који је спојила са знањем из школе, а посебно је
интересује интернет маркетинг.

Обимна сарадња
СИСТЕМСКА БРИГА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
Савез за церебралну и дечију парализу Београда је основан
1957. године, са задатком да помогне и олакша живот особама
са последицама церебралне парализе и њиховим породицама.
Покрива територију целог Београда, преко 12 општинских филијала, а тренутно броји око 980 чланова. Удружење се бави
услугама социјалне заштите и заштитом права и интереса ОСИ.
- Имамо чланове који су врло активни и који траже сву врсту помоћи. Међутим, имамо и један број чланова који нам се
јављају само када су угрожени и када не могу да реше неки свој
проблем, а већину времена су пасивни и баш због те своје пасивности не остварују сва права која им држава омогућава, иако
им ми сваког квартала шаљемо све актуелне информације из те
области. Проблем представља и сам систем социјалне заштите
који та права не нуди корисницима, већ им даје могућност да
сами поднесу захтев за остваривање права, па ако не знају да
то остваре, остају без тог права - објашњава Дилбера Сарајлић,
секретар Савеза за церебралну и дечију парализу Београда.
Она је истакла да Савез већ више од 20 година остварује изузетно добру сарадњу са НСЗ по питању реализације програма
запошљавања и мера подршке особама са инвалидитетом, а
ове године су уз помоћ Програма прилагођавања радних места НСЗ успели да потпуно преуреде своје пословне просторије у
Панчићевој улуци на Дорћолу и прилагоде их потребама особа
погођених церебралном парализом.
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Према речима Момире Влајин, саветнице за запошљавање
у Одсеку за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом НСЗ, широка сарадња Савеза за церебралну и дечију парализу Београда и градске филијале НСЗ огледа се у коришћењу различитих програма субвенционисања
и олакшица при радном ангажовању и запошљавању ове категорије грађана.
- Сaвез за церебралну и дечију парализу је наш стални партнер са којим већ дуги низ година имамо одличну сарадњу. За
наше програме конкуришу готово сваке године и до сада су користили различите погодности које НСЗ пружа у процесу оспособљавања и запошљавања особа са инвалидитетом. Најчешће
користе програме субвенционисања зараде за ОСИ без радног
искуства и подршке за ОСИ које се запошљавају под посебним
условима, као и за програме прилагођавања радног места и радне асистенције за ОСИ. Поред тога, користе и разне врсте обука за
оспособљавање ОСИ за бављење конкретним послом, а редовно
организују и јавне радове за ОСИ. Такође, неколико пута су реализовали и јавне радове за категорију теже запошљивих лица,
која су особама са инвалидитетом помагала у задовољавању основних животних и социјалних потреба у кући и ван ње, што је
значајна подршка за кориснике који живе сами или са старим
родитељима - наводи Влајин.
Н. Новаковић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

422

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Ветерина
Пољопривреда
Индустрија и грађевинарство
Наука и образовање

10
25
27
32
32
32
33

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

Опис послова: Пријем, прегледање и распоређивање поште, завођење и развођење аката у
деловодник, односно у прописане уписнике и евидентирање у деловодне књиге, вођење регистра
деловодника и уписника; пријем странака и издавање потврда о пријему поднесака; периодично и
годишње извештавање о нерешеним предметима и о кретању предмета у поступку решавања;
архивирање и чување архивских предмета; излучивање безвредног регистратурског материјала и
предаја архивске грађе надлежном архиву; разврставање и отпремање поште, примање и слање
факсова; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, положен посебан стручни испит за
царинског службеника, најмање 5 година радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

5. Радно место за документарне
послове наплате прихода, звање
царински сарадник

Расписује

Услови: средња стручна спрема административно-управног, општег, економског или техничког
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ
ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 27 ЛИЦА
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 26 РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЦАРИНА

3. Радно место за послове
обезбеђења објеката, звање
царински референт

Опис послова: Врши распоред средстава
наплаћених по основу царинских дажбина на
одговарајуће буџетске рачуне; врши пријем и
контролу банкарских гаранција, исте евидентира
у информационом систему царинске службе, прати дуговања по истим, активира банкарске гаранције за неплаћене царинске дажбине; израђује
извештаје о царинским дужницима и наплаћеним
царинским дажбинама; одговара по захтевима о
плаћеним/неплаћеним средствима по конкретним
царинским рачунима; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
На основу чл. 54 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), чл. 59 и 60 Закона о царинској служби („Службени гласник РС“, број
95/18), чл. 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: 112-7546/2019 од 26. јула 2019.
године, Министарство финансија - Управа царина

ЦЕНТРАЛА УПРАВЕ ЦАРИНА
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а
Сектор за тарифске послове

1. Радно место за подршку
пословима провере порекла
робе, звање млађи царински
саветник

Одељење за порекло и царинску
вредност робе
1 извршилац
Опис послова: Учествује у провери доказа о пореклу робе према захтевима страних царинских администрација; обрађује иницијативе царинарница
за накнадну верификацију; учествује у припреми
и изради аката према страним администрацијама,
царинарницама и другим организационим јединицама Управе царина, као и према осталим учесницима у царинском поступку; учествује у остваривању
сарадње са Одељењем за накнадну контролу у
спровођењу провера порекла робе, као и са другим
одељењима Управе царина; учествује у припреми
објашњења у циљу стварања унифициране праксе у поступцима накнадне провере порекла робе;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или
друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан
стручни испит за царинског службеника, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног
стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Сектор за људске ресурсе и опште послове

2. Радно место за стручнооперативне послове у писарници,
звање царински референт
Одељење за опште послове
1 извршилац
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Одељење за опште послове
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове физичког обезбеђења и противпожарне заштите на објектима Управе царина; води потребну евиденцију о
издатим идентификационим картицама за примену система контроле и евиденције времена уласка-изласка из зграде; врши контролу странака,
задужује их пропусницима за посетиоце, води
евиденцију о задужењима, као и о кретању странака; даје информације странкама и упућује их
код царинских службеника; евидентира сва битна
дешавања у току и после радног времена; врши
контролу објеката по питању правилне примене
прописа о физичком обезбеђењу и противпожарне заштите; стара се о исправности противпожарне опреме; учествује у обављању послове протокола у згради Управе царина; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: средња стручна спрема друштвеног,
техничког, или општег смера, положен државни
стручни испит, положен посебан стручни испит за
царинског службеника, положен стручни испит из
области заштите од пожара, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Сектор за финансијске, инвестиционе
и правне послове

4. Радно место - руководилац
Групе, звање самостални
царински саветник
Група за инвестиције
1 извршилац

Опис послова: Руководи Групом и планира рад
царинских службеника у Групи, пружа стручна
упутства, координира и надзире њихов рад; остварује сарадњу са надлежним републичким институцијама ради обављања послова из делокруга
Групе; учествује у припреми предлога буџета,
плана јавних набавки, периодичних и годишњих
предрачуна инвестиција и средстава инвестиционог одржавања; остварује сарадњу са царинарницама и сродним службама у другим органима;
остварује сарадњу и контактира са другим државним органима по програмима Европске уније (ИПА
пројекти); учествује у раду комисија и група које
се баве пословима инвестиција и инвестиционог
одржавања објеката царинске службе; обавља и
друге послове по налогу начелника Одељења.

Одељење за наплату буџетских
прихода
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит, положен посебан стручни испит за
царинског службеника, најмање 3 године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Сектор за информационе и комуникационе
технологије

6. Радно место за техничку
подршку рада информационог
система у царинарници, звање
царински референт
Одељење за техничку подршку и
координацију рада
1 извршилац

Опис послова: Пружа стручну и техничку помоћ
за рад на систему; изводи основну обуку корисника система; спроводи мере заштите информационог система; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: средња стручна спрема административно-управног, општег, економског или техничког
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД
Београд, Жоржа Клемансоа 37

7. Радно место за послове
царинског надзора - цариник,
звање царински надзорник
ЦИ Аеродром Београд
1 извршилац
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Опис послова: Обрађује предмете царинско-управног поступка; припрема и израђује првостепена
решења у царинско-управном поступку; прикупља
све релевантне чињенице ради израде решења;
води евиденције о извршности решења и прати
рокове; припрема одговоре о питањима из области
царинско-управног поступка; врши измене података
у информационом систему царинске службе; остварује сарадњу са другим унутрашњим јединицама у
вези са предметима царинско-управног поступка;
даје информације странкама по питањима из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО
Кладово, Дунавска бб

8. Радно место за послове
царинског надзора и контроле
у путничком промету - цариник,
звање царински надзорник
ЦР Ђердап II
2 извршиoцa

Опис послова: Врши послове царинске контроле
путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно
валутне контроле; врши царињење робе, обрачун
и наплату царинских и других дажбина у путничком
промету и води одговарајуће царинске евиденције;
спроводи мере царинског надзора над путницима,
робом и превозним средствима; предузима потребне
мере када се ради о основаној сумњи да је поступком
путника учињен царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и друге послове по налогу
водитеља реферата.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД
Димитровград, Балканска 105

9. Радно место за послове
царинског надзора и контроле
у путничком промету - цариник,
звање царински надзорник
ЦИ Железничка станица
Димитровград
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове
девизно валутне контроле; спроводи мере царинског надзора над путницима, робом и превозним
средствима и врши царињење робе, обрачун и
наплату царинских и других дажбина у путничком
промету и о томе води одговарајуће царинске евиденције; предузима мере када се ради о основаној
сумњи да је поступком путника учињен царински
прекршај; врши послове контроле робе и превозних средстава у међународном робном промету и обавља царински надзор над допремљеном
робом, робом смештеном у складиштима и другим
просторима, као и другом царинском робом; води
прописане евиденције, раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета и раздваја и
Бесплатна публикација о запошљавању

архивира царинска документа; обавља прелиминарну контролу промета отпада отровних материја и супстанци које оштећују озонски омотач на
граничном прелазу; обавља и друге послове по
нaлогу шефа испоставе.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

10. Радно место за послове
царинског надзора - цариник,
звање царински надзорник
ЦИ Терминал Градина
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном робом, робом смештеном у
складиштима и другим просторима, као и другом
царинском робом; води прописане евиденције,
као што је евиденција раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; води благајнички посао; раздваја и архивира царинска документа; рукује са техничким средствима; обавља и
друге послове по налогу шефа испоставе.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног
смера, положен државни стручни испит положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО
Краљево, Моше Пијаде 1

11. Радно место за послове
царинског надзора и контроле
у путничком промету - цариник,
звање царински надзорник
ЦИ Шпиљани
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове
девизно валутне контроле; врши царињење робе,
обрачун и наплату царинских и других дажбина у
путничком промету и води одговарајуће царинске
евиденције; спроводи мере царинског надзора над
путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере када се ради о основаној
сумњи да је поступком путника учињен царински
прекршај; рукује техничким средствима; обавља и
друге послове по налогу шефа испоставе.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

су испуњени услови за унос података из декларације у информациони систем; уноси податке из
декларације у информациони систем, упоређује
истоветност података са писаног обрасца и у
електронском облику и предузима све потребне
мере у вези са прихватањем декларације; води
прописане евиденције, као што је евиденција
раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР и
АТА карнета; раздваја и архивира царинска документа; обавља и друге послове по налогу водитеља реферата.
Услови: средња стручна спрема економског,
техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит,
положен посебан стручни испит за царинског
службеника, најмање 2 године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ
Ужице, Милоша Обреновића бб

13. Радно место за послове
царинског надзора и контроле
у путничком промету - цариник,
звање царински надзорник
ЦР Јабука
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове
девизно валутне контроле; врши царињење робе,
обрачун и наплату царинских и других дажбина у
путничком промету и води одговарајуће царинске
евиденције; спроводи мере царинског надзора над
путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере када се ради о основаној
сумњи да је поступком путника учињен царински
прекршај; рукује техничким средствима; обавља и
друге послове по налогу водитеља реферата.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

14. Радно место за послове
царинског надзора и контроле
у путничком промету - цариник,
звање царински надзорник
ЦИ Гостун
1 извршилац

12. Радно место за послове
царинског надзора - цариник,
звање царински надзорник

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши царињење
робе, обрачун и наплату царинских и других дажбина у путничком промету и води одговарајуће
царинске евиденције; спроводи мере царинског
надзора над путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере када се ради о
основаној сумњи да је поступком путника учињен
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и друге послове по налогу шефа
испоставе.

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном царинском робом, робом
смештеном у складиштима и другим просторима,
као и другом царинском робом; проверава да ли

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ
Крушевац, Јасички пут бб

ЦР Параћин
1 извршилац
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ЦАРИНАРНИЦА НИШ
Ниш, Димитрија Туцовића 16

15. Радно место за послове
царинског надзора и контроле
у путничком промету - цариник,
звање царински надзорник
ЦР Рибарци
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном царинском робом, робом
смештеном у складиштима и другим просторима,
као и другом царинском робом; проверава да ли
су испуњени услови за унос података из декларације у информациони систем и уноси податке
из ЈЦИ у информациони систем, упоређује истоветност података са писаног обрасца и у електронском облику и предузима све потребне мере
у вези са прихватањем декларације; води прописане евиденције као шо је евиденција раздужења
робе, раздужења ПУР-ПИР, ТИР и АТА карнета;
врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши царињење робе, обрачун и
наплату царинских и других дажбина у путничком промету и води одговарајуће царинске евиденције, спроводи мере царинског надзора над
путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере када се ради о основаној
сумњи да је поступком путника учињен царински прекршај; обавља и друге послове по налогу
водитеља реферата.
Услови: средња стручна спрема економског,
техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит,
положен посебан стручни испит за царинског
службеника, најмање 2 годинe радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

16. Радно место за подршку
пословима прегледа робе - виши
цариник, звање млађи царински
прегледач
ЦИ Прешево
1 извршилац

Опис послова: Учествује у контроли царинско-робне документације која се односи на
транзитне поступке, а у случају констатовања
неправилности, враћа их подносиоцу; врши преглед робе у поступку транзита и у случају неслагања нађеног стања са подацима у декларацији,
сачињава записник и подноси пријаву за царински прекршај; врши послове узимања узорака; по
потреби учествује у прегледу путника и превозних средстава, као и царињењу робе у путничком
промету; води потребне евиденције и припрема
и израђује извештаје и информације из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу шефа
испоставе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит
за царинског службеника, завршен приправнички
стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
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17. Радно место за подршку
пословима царинског надзора и
контроле у путничком промету цариник, звање млађи царински
надзорник
ЦИ Прешево
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима царинске контроле путника, превозних средстава и
робе у путничком промету и пословима девизно
валутне контроле; учествује у царињењу робе,
обрачунава и наплаћује царинске и друге дажбине у путничком промету и води одговарајуће
царинске евиденције; учествује у спровођењу
мера царинског надзора над путницима, робом и
превозним средствима; рукује техничким средствима; обавља и друге послове по налогу шефа
Испоставе.
Услови: средња стручна спрема друштвеног, техничког или општег смера, завршен приправнички
стаж, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
6 месеци радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Лепенички булевар 3

18. Радно место за подршку
пословима контроле царинскоробне документације и
царињење робе, звање млађи
царински инспектор
ЦИ Крагујевац
1 извршилац

Опис послова: Учествује у контроли прихваћене
декларације и прегледу документације поднете уз
царинску декларацију према уписаним програмским напоменама о обавезним степенима контроле одређеним критеријумима анализе ризика;
захтева од декларанта да достави и друге исправе
ради утврђивања тачности података наведених у
декларацији; учествује у прегледу робе у поступку царињења када је то неопходно ради утврђивања тачности података наведених у декларацији;
учествује у доношењу одлуке о одређивању, поред
уписаних програмских напомена о обавезним степенима контроле, и другачије врсте или степена
контроле декларације, документације и робе узимајући у обзир све податке до којих дође анализом ризика и увидом у декларацију и документацију која је приложена уз декларацију; учествује
у сачињавању записника и подношењу пријаве за
царински прекршај; припрема и израђује решења
из царинско-управног поступка из надлежности
унутрашње јединице; обавља и друге послове по
налогу шефа Испоставе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, положен посебан стручни
испит за царинског службеника, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у
државним органима, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

19. Радно место за преглед робе
- виши цариник, звање царински
прегледач
ЦР Аранђеловац
1 извршилац

Опис послова: Врши преглед робе према програмски одређеном степену контроле, с тим да
преглед робе може вршити и по већем степену
контроле ради утврђивања тачности података, а
узимајући у обзир критеријуме анализе ризика;
узима узорке робе ради анализе и испитивања
робе и спроводи прописане поступке по добијању
лабораторијских налаза; утврђује недостатке због
којих роба не може бити оцарињена и то констатује у записнику о прегледу робе; по налогу непосредног руководиоца, у изузетним случајевима,
врши и контролу прихваћене декларације и преглед документације према уписаним програмским напоменама о обавезним степенима контроле одређених критеријумима анализе ризика
и одређује другачију врсту или степен контроле
декларације, документације и робе; захтева од
подносиоца декларације да достави и друге исправе ради утврђивања тачности података наведених
у декларацији; обавља и друге послове по налогу
водитеља Реферата.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит, положен посебан стручни испит за
царинског службеника, најмање 3 године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН
Зрењанин, Царинска 3

20. Радно место за стручнооперативне послове, звање
царински референт

Одсек за финансијско-материјалне,
кадровске и опште послове
1 извршилац
Опис послова: Прима, заводи приспеле предмете и предаје царинским службеницима у рад; преузима обрађене предмете и експедује их; обавља
дактилографске послове и послове умножавања
материјала за потребе царинарнице; стара се о
снабдевању царинских службеника канцеларијским материјалом; води евиденције за потребе
Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: средња стручна спрема административно-управног, општег, економског или техничког
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

21. Радно место за послове
царинског надзора и контроле
у путничком промету - цариник,
звање царински надзорник
ЦР Јаша Томић
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле
путника, превозних средстава и робе у путничком
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши царињење робе, обрачун и наплату
царинских и других дажбина у путничком промету
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и води одговарајуће царинске евиденције; спроводи мере царинског надзора над путницима, робом
и превозним средствима; предузима потребне
мере када се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен царински прекршај; рукује
техничким средствима; обавља и друге послове
по налогу водитеља Реферата.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА
Суботица, Босе Милићевић бб

22. Радно место за подршку
пословима прегледа робе - виши
цариник, звање млађи царински
прегледач
ЦИ Јавна складишта Суботица
1 извршилац

Опис послова: Учествује у прегледу робе према
програмски одређеном степену контроле; узима
узорке робе ради анализе и испитивања робе и
спроводи прописане поступке по добијању лабораторијских налаза; учествује у утврђивању недостатака због којих роба не може бити оцарињена и то
констатује у записнику о прегледу робе; по налогу
непосредног руководиоца, у изузетним случајевима, учествује у контроли прихваћене декларације и
прегледа документације према уписаним програмским напоменама о обавезним степенима контроле
одређених критеријумима анализе ризика; обавља
и друге послове по налогу шефа испоставе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит
за царинског службеника, завршен приправнички
стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.

23. Радно место за послове
царинског надзора - цариник,
звање царински надзорник
ЦИ Слободна зона Суботица
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном царинском робом, робом
смештеном у складиштима и другим просторима,
као и другом царинском робом; проверава да ли
су испуњени услови за унос података из декларације у информациони систем; уноси податке из
декларације у информациони систем, упоређује
истоветност података са писаног обрасца и у електронском облику и предузима све потребне мере у
вези са прихватањем декларације; води прописане евиденције, као што је евиденција раздужења
робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета;
раздваја и архивира царинска документа; обавља
и друге послове по налогу шефа испоставе.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Бесплатна публикација о запошљавању

24. Радно место за послове
царинског надзора - цариник,
звање царински надзорник

Услови: средња стручна спрема друштвеног, техничког или општег смера, завршен приправнички
стаж, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
6 месеци радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном робом, робом смештеном у
складиштима и другим просторима, као и другом
царинском робом; води прописане евиденције, као
што је евиденција раздужења робе, раздужења
ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; води благајнички
посао; раздваја и архивира царинска документа;
рукује са техничким средствима, обавља прелиминарну контролу промета отпада, отровних материја и супстанци које оштећују озонски омотач на
граничном прелазу; обавља и друге послове по
налогу шефа испоставе.

I КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРОВЕРАВАЈУ У
ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

ЦИ Терминал Хоргош
1 извршилац

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

25. Радно место за послове
царинског надзора и контроле у
путничком промету - Цариник,
звање царински надзорник
ЦИ Келебија
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове
девизно валутне контроле; врши царињење робе,
обрачун и наплату царинских и других дажбина у
путничком промету и води одговарајуће царинске
евиденције; спроводи мере царинског надзора над
путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере када се ради о основаној
сумњи да је поступком путника учињен царински
прекршај; рукује техничким средствима; обавља и
друге послове по налогу шефа испоставе.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног
смера, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за царинског службеника,
најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
ЦАРИНАРНИЦА ПРИШТИНА
Ниш, Димитрија Туцовића 16

26. Радно место за подршку
пословима царинског надзора и
контроле у путничком промету цариник, звање млађи царински
надзорник
ЦП Кончуљ
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима царинске
контроле путника, превозних средстава и робе
у путничком промету и обавља послове девизно
валутне контроле; учествује у царињењу робе,
обрачуну и наплати царинских и других дажбина
и води одговарајуће царинске евиденције; спроводи мере царинског надзора над путницима, робом
и превозним средствима; учествује у предузимању
потребних мера када се ради о основаној сумњи
да је поступком путника учињен царински прекршај; рукује са техничким средствима; обавља и
друге послове по налогу руководиоца пункта.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције. Опште функционалне компетенције
се проверавају само једанпут, без обзира на број
и врсту радних места на које је кандидат поднео
пријаву.
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).
Провера општих функционалних компетенција
биће обављена у у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар
Михаила Пупина 2 (источно крило).
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.
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 царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (усмено).
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2. Посебна функционална компетенција за област
рада порекла робе (примена правила порекла
робе) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада царинских процедура (извоз) - провераваће
се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) - провераваће се путем симулације
(писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада професионално окружење, прописи и акти из
надлежности организације органа (Закон о царинској служби) - провераваће се путем симулације
(усмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о републичким административним таксама) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) - провераваће се путем симулације
(усмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада прописи из надлежности организације органа (унутрашње уређење Управе царина) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити од пожара) - провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (стратегије и канали
комуникације) - провераваће се путем симулације
(писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - финансијско-материјални
послови (методе и поступци финансијског планирања анализа и извештавање) - провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 5:
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 (усмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско-материјални послови (буџетски
систем Републике Србије) - провераваће се путем
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Царински закон) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (информациона безбедност) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (методе и технике
прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) - провераваће се путем
симулације (усмено).
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3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење,
прописи и акти из надлежности органа (Закон о
царинској служби) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - обрада царинских декларација (врсте царинских декларација и услови у којима се оне примењују)
- провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царински надзор (права и обавезе привредних субјеката који се баве трговином у вези са
робом која се налази под царинским надзором) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 8:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинске процедуре (увоз) - провераваће се
путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе које лице носи са собом
или на себи) провераваће се путем симулације
(усмено).
За радно место под редним бројем 9:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - обрада царинских декларација (врсте царинских декларација и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе које лице носи са собом
или на себи) - провераваће се путем симулације
(усмено).
За радно место под редним бројем 10:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царински надзор (одређивање статуса робе
која је под царинским надзором и управљање тим статусом) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (преглед робе) провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 11:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинске процедуре (увоз) - провераваће се
путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе које лице носи са собом
или на себи) провераваће се путем симулације
(усмено).

За радно место под редним бројем 12:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - обрада царинских декларација (врсте
царинских декларација и услови у којима се оне
примењују) провераваће се путем симулације
(усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царински надзор (услови под којима се роба
може ставити под царински надзор) - провераваће
се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 13:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе које лице носи са собом
или на себи) провераваће се путем симулације
(усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царински надзор (услови под којима се роба
може ставити под царинским надзор) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 14:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе које лице носи са собом
или на себи) провераваће се путем симулације
(усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царински надзор (услови под којима се роба
може ставити под царински надзор) - провераваће
се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 15:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царински надзор (права и обавезе царинске
службе у вези са робом која се налази под царинским надзором) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (спровођење службених
поступака и осталих радњи у службеном подручју
Републике Србије) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 16:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - обрада царинских декларација (врсте
царинских декларација и услови у којима се оне
примењују) - провераваће се путем симулације
(усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - вредност робе (правила и метода царинског
вредновања робе) - провераваће се путем симулације (усмено).
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За радно место под редним бројем 17:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе које лице носи са собом
или на себи) - провераваће се путем симулације
(усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - вредност робе (правила и метода царинског
вредновања робе) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 18:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинске процедуре (увоз) - провераваће се
путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (провера података
наведених у декларацији) - провераваће се путем
симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 19:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинске процедуре (увоз) провераваће се
путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (провера података
наведених у декларацији) - провераваће се путем
симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 20:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) - провераваће се путем симулације
(усмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада професионално окружење, прописи и акти из
надлежности организације органа (Закон о царинској служби) - провераваће се путем симулације
(писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о републичким административним таксама) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 21:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - обрада царинских декларација (врсте царинских декларација и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе које лице носи са собом
или на себи) - провераваће се путем симулације
(усмено).
За радно место под редним бројем 22:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
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2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинске процедуре (увоз) - провераваће се
путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (преглед робе) провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 23:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинске процедуре (посебни царински поступци) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царински надзор (услови под којима се роба
може ставити под царински надзор) - провераваће
се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 24:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинске процедуре (посебни царински поступци) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царински надзор (услови под којима се роба
може ставити под царински надзор) - провераваће
се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 25:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - вредност робе (правила и методе царинског
вредновања робе) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царинска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе које лице носи са собом
или на себи) - провераваће се путем симулације
(усмено).
За радно место под редним бројем 26:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада царински прописи (национални прописи
које царински службеници примењују приликом
обављања својих радних задатака) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - вредност робе (правила и метода царинског
вредновања робе) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област
рада - царински надзор (права и обавезе царинске
службе у вези са робом која се налази под царинским надзором) - провераваће се путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији
Управе царина: www.upravacarina.rs.
Провера понашајних компетенција за сва
извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, орјентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност
и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираном на компетенцијама.

За радно место под редним бројем 4 (Руководилац Групе, звање самостални царински
саветник, Група за инвестиције, у Сектору за
финансијске, инвестиционе и правне послове)
понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност, интегритет и управљање
људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
- провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
II Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве: Пријаве доставити искључиво на адресу
организационе јединице Управе царина за коју се
пријава подноси, поштом или лично на писарници.
III Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Драгана Гњатовић, телефон: 011/201-5963, од 9.00 до 13.00 часова.
IV 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.
V Посебни услови за пријем у царинску
службу: да учесник конкурса није осуђиван за
кривично дело на казну затвора (условно или безусловно) од најмање три месеца, нити је осуђиван за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у Управи царина; да учесник
конкурса испуњава опште и посебне здравствене
и психофизичке услове за вршење послова радног места; да се против учесника конкурса не води
кривични поступак за кривично дело које се гони
по службеној дужности.
VI 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.
VII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и
Управе царина или у штампаној верзији на писарницама организационих јединица Управе царина
где се подносе пријаве.
Сва поља у обрасцу пријаве која су означена звездицом као обавезно поље, морају бити попуњена.
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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које
именује директор Управе царина и управници царинарница.
VIII 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
18.09.2019. | Број 847 |

15

Администрација и управа

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, уверење од суда да кандидат није под истрагом (не
старије од 30 дана).
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.
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.
Напомене: 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.
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.
IX 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.
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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 организационе
јединице Управе царина за коју се пријава подноси.
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, пре интервјуа
са Комисијом.
X Врста радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.
XI 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 21.10.2019. године, о чему ће учесници конкурса 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 организационих јединица
у којима се налази радно место за које кандидат
конкурише (Централа Управе царина и царинарнице). 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 email адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.upravacarina.rs) и огласној табли Управе
царина, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу
е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли
и у 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.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 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. 2/19), Министарство просвете,
науке и технолошког развоја оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за нормативне
послове за област средњег
образовања и образовања
одраслих, разврстано у звање
саветник

у Сектору за средње образовање и
васпитање и образовање одраслих,
Група за правне послове у средњем
образовању и васпитању и
образовању одраслих
1 извршилац
Опис послова: Учествује у изради нацрта и предлога посебних закона и у нормативној и правно-техничкој обради у процедури израде закона;
учествује у спровођењу јавне расправе на преднацрте закона на основу прибављених мишљења на
нацрте закона; учествује у изради нацрта и предлога подзаконских аката у области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих; прати
примену прописа, припрема мишљења о примени
прописа из области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих; даје мишљења поводом захтева за тумачењем дипломе и врсте стручне
спреме; учествује у припреми мишљења на нацрте
закона и других правних аката чији су предлагачи
други државни органи и на предлоге закона народних посланика, у сарадњи са другим организационим јединицама Министарства; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за послове у
општем средњем и уметничком
образовању, разврстано у звање
саветник

у Сектору за средње образовање и
васпитање и образовање одраслих,
Група за средње опште и уметничко
образовање и васпитање
1 извршилац
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Опис послова: Поступа по предметима и представкама грађана и установа у области општег
средњег и уметничког образовања и иницира стручно-педагошки и инспекцијски надзор у
овој области образовања; прикупља релевантне
информације о мрежи гимназија и уметничких
школа; учествује у изради конкурса, спровођењу
уписа ученика у средње школе и анализи уписа;
учествује у припреми стручних основа за израду
прописа од интереса за ову врсту образовања;
стара се о спровођењу и праћењу такмичења ученика средњих школа; учествује у раду тимова за
припрему и имплементацију стандарда квалитета
образовања; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља уметности на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

3. Радно место за правне
послове, разврстано у звање
саветник

у Сектору за међународну сарадњу и
европске интеграције, Одељење за
пројекте из претприступних фондова
ЕУ (ИПА), донације и придруживање
ЕУ у образовању и науци, Одсек за
придруживање ЕУ и међународне
програме, пројекте, споразуме и
донације у образовању и науци
1 извршилац
Опис послова: Обавља правне послове у области
међународне сарадње и европских интеграција
у образовању и науци и припрема акте којима се
успостављају права и обавезе у овој области; учествује у припреми мултилатералних и билатералних
меморандума, споразума, програма, уговора и подзаконских аката из делокруга рада Сектора; учествује у праћењу спровођења уговора и припрема
и спроводи процедуре за закључивање уговора,
споразума, протокола и меморандума; учествује у
праћењу спровођења пројектних активности и уговорних обавеза и изради анализа и извештаја о спровођењу пројеката; учествује у припреми и ажурира
план јавних набавки за потребе спровођења пројеката и учествује у изради техничке документације
за спровођење поступка јавних набавки у складу
са процедурама; води евиденцију о раду одбора за
евалуацију понуда на тендеру и помаже у изради
стручне анализе и извештаја о припреми тендерске
документације и спровођењу пројеката у одговарајућем формату; учествује у ажурирању података о
спровођењу акционих планова и прати спровођење
препорука екстерних оцењивача и ревизора и пружа подршку спровођењу правила и принципа неопходних за функционисање и одрживост система
децентрализованог управљања средствима ЕУ, у
складу са процедурама; учествује у припреми правних аката и прибавању мишљења на исте, који се
достављају Влади на разматрање и усвајање; обезбеђује тумачење и правну помоћ у обради предмета
који захтевају позивање на релевантна правна акта
из усвојених националних законских и подзаконских
аката и закључених међународних уговора у области
делокруга рада Сектора; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: 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 државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

4. Радно место за инвестиционоаналитичке послове, разврстано
у звање саветник
у Сектору за ученички и студентски
стандард и инвестиције, Одељење
за инвестиционо-комерцијалне
послове, Одсек за планирање,
координацију и реализацију
инвестиционих пројеката
1 извршилац

Опис послова: Реализује послове и израђује акта
везана за имовинско-правна питања из области
инвестиција; припрема документацију у прединвестиционој и инвестиционој фази капиталних пројеката; сарађује са Дирекцијом за имовину Репблике
Србије, привредним друштвима, јавним предузећима и ресорним министарствима у припреми података за израду извештаја о инвестиционој спремности пројеката; припрема доказе у вези са судским
споровима у којима Републичко правобранилаштво
заступа Министарство; учествује у спровођењу
поступака јавних набавки који се односе на инвестиционе пројекте; учествује у изради аката и даје
мишљења у пословима везаним за реализацију
међународних уговора који су у надлежности Одсека; реализује послове везане за реализацију инвестиционих пројеката као и процедура преноса инвеститорских права; контролише законитост поступака
набавки крајњих корисника у вези са реализацијом
инвестиционих пројеката; учествује у изради стратегија, студија и других правних аката везаних за
инвестиционе пројекте; израђује извештаје (периодичне и годишње), анализе и информације које су
везане за реализацију инвестиционих пројекта у
сарадњи са другим установама за потребе Министарства, учествује у изради правилника и општих
аката из ове области; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: високо образовање из научне области
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три
године радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више
обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног поступка
врши се вредновање кандидата и само кандидат
који испуни унапред одређено мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног
поступка може да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази.

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 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 табеларне калкулације), ако учесник
конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању
знања и вештина из наведених области, 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.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако
увидом у достављени доказ не може поптпуно да
оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, 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 посебнх функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област
рада нормативни послови (законодавни процес) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и
обрада података из различитих извора, укључујући
и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности органа
(Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању
и Закон о образовању одраслих) - провераваће се
е путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација, израда секторских анализа, еx ante i ex post анализа ефеката
јавних политика/прописа) - провераваће се путем
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак) провераваће се путем симулације (усмено).
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Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности органа
(Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образовању и васпитању)
- провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови међународне сарадње / европских
интеграција (релевантни правни и стратешки
оквир ЕУ, који се односи на инструмент за претприступну помоћ као и кохезиону политику ЕУ) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из делокруга радног места (Споразум о стабилизацији и придруживању
између европских заједница и њихових држава
чланица, са једне стране и Републике Србије, са
друге стране) - провераваће се путем симулације
(усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - страни језик (енглески језик, ниво
А2) - 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. Конкурсна комисија може одлучити
да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може поптпуно да оцени поседовање ове компетенције.
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада послови јавних набавки (методологија за
припрему конурсне документације у поступку јавних набавки) - провераваће се путем симулације
(усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности органа
(Закон о основама система образовања и васпитања) - провераваће се путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
комптенција могу се наћи на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-zapopunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).
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 (писмено) и путем интервјуа
базираног на компетенцијама (усмено).
VI Интервју са Конкурсном комисијом и
вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на
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радном месту у органу и прихватање вредности
државних органа - провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на јавни конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгица Милошевић, телефон: 011/363-1256.
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 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања 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 управаљање кадровима
и Министарства просвете, науке и технолошког
развоја или у штампаној верзији на писарници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 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 Конкурсна комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од дана 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 извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 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 којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду 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 државни службеник 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 судо-

ва, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају
се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе 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.
XIV Трајање радног односа: за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, подлежу пробном раду од
шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада.
Чланом 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. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате
без положеног државног стручног испита.
XV Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести почев
од 07. октобра 2019. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и
понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
(источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Београд,
Немањина 22-26.
Кандидати који успешно прођу 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.
XVI Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично
тумачење) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у податке о чињеницама
неопходним за одлучивање о којима се води служ-
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бена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан
9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао министар просвете, науке и технолошког
развоја.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
- www.mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страници и
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског
пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Комунални инспектор у звању
млађег саветника

у Одељењу за инспекцијске послове
УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, тј. на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца, познавање рада на рачунару.
Службеник који није заснивао радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу биће на пробном
раду у трајању од шест месеци, уз обавезу да до
окончања пробног рада положи државни стручни
испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа: Закона о општем управном поступку и Закона о комуналним делатностима - усмено,
познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару, организационе способности, вештина резоновања, закључивања и вештина комуникације - усмено.
1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, са назнаком: „За јавни конкурс за пријем млађег саветника
на пословима комуналног инспектора у Одељењу за
инспекцијске послове, у управи ГО Обреновац“.
2. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426.
3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци.
Бесплатна публикација о запошљавању

4. Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“.
5. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган то учинити уместо њега (изјава
се налази на сајту ГО Обреновац, www.obrenovac.
rs), оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених,
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема и доказ да кандидат није осуђиван
на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
Докази о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, број 18/16), прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Сходно наведеном,
потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО
Обреновац, www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа. Сви докази се
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код
јавног бележника.
6. Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
7. Знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа напред
наведених - усмено, практичан рад на рачунару писмено и вештина комуникације, усменим разговором.
8. Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве
и потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место, изборни поступак ће се одржати у
просторијама ГО Обреновац, Вука Караџића 74. О
датуму и времену учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су
наведени у пријави.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви тражении докази, у оригиналу или фотокопије оверене код јавног бележника, биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници
Градске општине Обреновац - www.obrenovac.rs,
на огласној табли и у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

Национална служба
за запошљавање

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Саветник на пословима
ванредних ситуација,
безбедности и здравља на раду и
противпожарне заштите
у Одељењу за општу управу
и правну помоћ

УСЛОВИ: стечено високо образовање - факултет
безбедности, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, тј. на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, познавање
рада на рачунару. Службеник који није засновао
радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу
биће на пробном раду у трајању од шест месеци,
уз обавезу да до окончања пробног рада положи
државни стручни испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа: Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама усмено, познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару, организационе способности,
вештина резоновања, закључивања и вештина
комуникације - усмено.
1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО
Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац,
са назнаком: „За јавни конкурс за пријем саветника на пословима ванредних ситуација, безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите,
у управи ГО Обреновац“.
2. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426.
3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци.
4. Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“.
5. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријаве са биографијом, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган то учинити уместо њега (изјава
се налази на сајту ГО Обреновац, www.obrenovac.
rs), оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених,
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема и доказ да кандидат није осуђиван
на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
Докази о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Сходно наведеном,
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потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО
Обреновац, www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа. Сви докази се
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код
јавног бележника.
6. Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
7. Знање и вештина које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа напред
наведених - усмено, практичан рад на рачунару писмено и вештина комуникације - усменим разговором.
8. Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО
Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену
учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у пријави.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражении докази, у оригиналу
или фотокопије оверене код јавног бележника, биће
одбачене закључком Конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници Градске општине
Обреновац - www.obrenovac.rs, на огласној табли и
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Млађи саветник на пословима
заштите и унапређења животне
средине
у Одељењу за урбанизам и
комунално грађевинске послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области географских наука за област животне средине, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, тј. на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару.
Службеник који није засновао радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу биће на пробном
раду у трајању од шест месеци, уз обавезу да до
окончања пробног рада положи државни стручни испит. У изборном поступку проверавају се:
познавање прописа: Закона о заштити животне
средине - усмено, познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару, организационе
способности, вештина резоновања, закључивања
и вештина комуникације - усмено.
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1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, са назнаком „За јавни конкурс за пријем млађег саветника
на пословима заштите и унапређења животне средине у Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, у управи ГО Обреновац“.
2. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426.
3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци.
4. Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“.
5. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган то учинити уместо њега (изјава
се налази на сајту ГО Обреновац, www.obrenovac.
rs), оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених,
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема и доказ да кандидат није осуђиван
на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
Докази о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Сходно наведеном,
потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО
Обреновац, www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа. Сви докази се
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код
јавног бележника.
6. Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.
7. Знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа напред
наведених - усмено, практичан рад на рачунару писмено и вештина комуникације - усменим разговором.
8. Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО
Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену
учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у пријави.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражении докази, у оригиналу
или фотокопије оверене код јавног бележника, биће
одбачене закључком Конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници градске општине
Обреновац, www.obrenovac.rs, на огласној табли и у

публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Послови сарадње са имаоцима
јавних овлашћења - регистратор
у звању млађег саветника
у Одељењу за урбанизам и
комунално грађевинске послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области географских наука - смер демографија,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, тј. на основним студијама у трајању
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Службеник који није засновао радни однос у органу
аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу биће на пробном раду у
трајању од шест месеци, уз обавезу да до окончања
пробног рада положи државни стручни испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа: Закона о планирању и изградњи,
Правилника о спровођењу обједињене процедуре - усмено, познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, организационе способности, вештина резоновања, закључивања и
вештина комуникације - усмено.
1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО
Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац,
са назнаком „За јавни конкурс за пријем млађег
саветника на пословима сарадње са имаоцима јавних овлашћења - регистратор у Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, у управи
ГО Обреновац“.
2. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426.
3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци.
4. Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“.
5. Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: пријава са биографијом, изјава у којој
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће орган то учинити уместо њега
(изјава се налази на сајту ГО Обреновац, www.
obrenovac.rs), оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема и доказ да кандидат
није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
Докази о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
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РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Сходно наведеном потребно је
да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници ГО Обреновац - www.
obrenovac.rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље
да поступа. Сви докази се прилажу у оригиналу или
фотокопије оверене код јавног бележника.

1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО
Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, са назнаком „За јавни конкурс за пријем
млађег саветника на пословима пољопривреде у
Одељењу за привреду и развој, у управи ГО Обреновац“.

Обреновац - www.obrenovac.rs, на огласној табли и
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

2. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

6. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

4. Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”.

7. Знање и вештина које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа напред
наведених - усмено, практичан рад на рачунару писмено и вештина комуникације - усменим разговором.
8. Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО
Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену
учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у пријави.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражении докази, у
оригиналу или фотокопије оверене код јавног
бележника, биће одбачене закључком Конкурсне
комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници Градске општине Обреновац - www.obrenovac.
rs, на огласној табли и у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Млађи саветник на пословима
пољопривреде
у Одељењу за привреду и развој

УСЛОВИ: стечено високо образовање - пољопривредни факултет, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, тј. на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
једна година радног искуства у струци или најмање
пет година проведених у радном односу код послодавца, познавање рада на рачунару. Службеник
који није заснивао радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или
државном органу биће на пробном раду у трајању
од шест месеци, уз обавезу да до окончања пробног
рада положи државни стручни испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа: Закона о пољопривреди и руралном развоју - усмено, познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару, организационе
способности, вештина резоновања, закључивања
и вештина комуникације - усмено.
Бесплатна публикација о запошљавању

3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци.

5. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган то учинити уместо њега (изјава
се налази на сајту ГО Обреновац, www.obrenovac.
rs), оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених,
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема и доказ да кандидат није осуђиван
на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
Докази о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Сходно наведеном
потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО
Обреновац, www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа. Сви докази се
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код
јавног бележника.
6. Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
7. Знање и вештина које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа напред
наведених - усмено, практичан рад на рачунару писмено и вештина комуникације - усменим разговором.

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Саветник на пословима издавања
локацијских услова
у Одељењу за урбанизам
и комунално-грађевинске послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области
географских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, тј. на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, познавање
рада на рачунару. Службеник који није заснивао
радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу
биће на пробном раду у трајању од шест месеци,
уз обавезу да до окончања пробног рада положи
државни стручни испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа: Закона о планирању и изградњи,
Правилника о спровођењу обједињене процедуре - усмено, познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, организационе способности, вештина резоновања, закључивања и
вештина комуникације - усмено.
1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО
Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац,
са назнаком „За јавни конкурс за пријем саветника на пословима издавања локацијских услова у
Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске
послове, у управи ГО Обреновац“.
2. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426.
3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци.
4. Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“.

8. Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО
Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену
учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у пријави.

5. Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: пријава са биографијом, изјава у којој
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган то учинити уместо
њега (изјава се налази на сајту ГО Обреновац,
www.obrenovac.rs), оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема и доказ да кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању
од најмање шест месеци.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или фотокопије оверене код јавног бележника, биће
одбачене закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници Градске општине

Докази о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган
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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. Сходно наведеном, потребно је
да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници ГО Обреновац, www.
obrenovac.rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље
да поступа. Сви докази се прилажу у оригиналу или
фотокопије оверене код јавног бележника.
6. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
7. Знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа напред
наведених - усмено, практичан рад на рачунару писмено и вештина комуникације - усменим разговором.
8. Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО
Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену
учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у пријави.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или фотокопије оверене код јавног бележника, биће
одбачене закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници Градске општине
Обреновац - www.obrenovac.rs, на огласној табли и
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Млађи саветник на пословима
локалног економског развоја
у Одељењу за привреду и развој

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области правних или економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, тј. на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање једна година радног искуства
у струци, познавање рада на рачунару. Службеник
који није заснивао радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или
државном органу биће на пробном раду у трајању
од шест месеци, уз обавезу да до окончања пробног рада положи државни стручни испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа: Закона о привредним друштвима усмено, познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару, организационе способности,
вештина резоновања, закључивања и вештина
комуникације - усмено.
1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО
Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац,
са назнаком „За јавни конкурс за пријем млађег
саветника на пословима локалног економског развоја, у управи ГО Обреновац“.
2. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426.
3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци.
4. Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”.
5. Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: пријава са биографијом, изјава у којој
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће орган то учинити уместо њега
(изјава се налази на сајту ГО Обреновац, www.
obrenovac.rs), оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема и доказ да кандидат
није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

Посао се не чека, посао се тражи
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Докази о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, број 18/16), прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Сходно наведеном,
потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО

Обреновац, www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа. Сви докази се
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код
јавног бележника.
6. Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
7. Знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа напред
наведених - усмено, практичан рад на рачунару писмено и вештина комуникације - усменим разговором.
8. Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве
и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место, изборни поступак ће се одржати у
просторијама ГО Обреновац, Вука Караџића 74. О
датуму и времену учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су
наведени у пријави.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или фотокопије оверене код јавног бележника, биће
одбачене закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници Градске општине
Обреновац - www.obrenovac.rs, на огласној табли и
листу Националне службе за запошљавање „Послови“. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Послови омладинске политике у
звању саветника
у Одељењу за привреду и развој

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, тј. на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства
у струци, познавање рада на рачунару. Службеник
који није заснивао радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или
државном органу, биће на пробном раду у трајању
од шест месеци, уз обавезу да до окончања пробног рада положи државни стручни испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа: Закона о младима - усмено, познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару, организационе способности, вештина
резоновања, закључивања и вештина комуникације - усмено.
1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, са назнаком
„За јавни конкурс за пријем саветника на пословима
омладинске политике у Одељењу за привреду и развој, у управи ГО Обреновац“.
2. Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726426.
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3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци.
4. Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“.
5. Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: пријаве са биографијом, изјава у којој
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће орган то учинити уместо њега
(изјава се налази на сајту ГО Обреновац, www.
obrenovac.rs), оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема и доказ да кандидат
није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
Докази о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, број 18/16), прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Сходно наведеном,
потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО
Обреновац, www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа. Сви докази се
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код
јавног бележника.
6. Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
7. Знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа напред
наведених - усмено, практичан рад на рачунару писмено и вештина комуникације - усменим разговором.
8. Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО
Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену
учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у пријави.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или
фотокопије оверене код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се
објављује на веб-страници Градске општине Обреновац - www.obrenovac.rs, на огласној табли и у листу
Националне службе за запошљавање „Послови“. Сви
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.
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УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Послови јавних набавки у звању
млађег саветника
у Одељењу за буџет и финансије

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, тј. на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање једна година радног искуства
у струци, положен испит за стицање серификата
за јавне набавке, познавање рада на рачунару.
Службеник који није заснивао радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу биће на пробном
раду у трајању од шест месеци, уз обавезу да до
окончања пробног рада положи државни стручни
испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа: Закона о јавним набавкама - усмено, познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару, организационе способности,
вештина резоновања, закључивања и вештина
комуникације - усмено.
1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО
Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, са назнаком “За јавни конкурс за пријем
млађег саветника на пословима јавних набавки у
Одељењу за буџет и финансије, у управи ГО Обреновац”.
2. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426.
3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци.
4. Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”.
5. Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: пријаве са биографијом, изјава у којој
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће орган то учинити уместо њега
(изјава се налази на сајту ГО Обреновац, www.
obrenovac.rs), оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема и доказ да кандидат
није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
Докази о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, број 18/16), прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Сходно наведеном,
потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена еви-

денција или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО
Обреновац, www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа. Сви докази се
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код
јавног бележника.
6. Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
7. Знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа напред
наведених - усмено, практичан рад на рачунару писмено и вештина комуникације - усменим разговором.
8. Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО
Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену
учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у пријави.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопије оверене код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Градске општине Обреновац - www.obrenovac.rs, на
огласној табли и у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Саветник на пословима
правне помоћи

у Одељењу за општу управу и правну
помоћ
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области
правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, тј. на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, најмање три године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Службеник који није заснивао радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу биће на пробном
раду у трајању од шест месеци, уз обавезу да до
окончања пробног рада положи државни стручни
испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа: Закона о бесплатној правној
помоћи - усмено, познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару, организационе
способности, вештина резоновања, закључивања
и вештина комуникације - усмено.
1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО
Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац,
са назнаком “За јавни конкурс за пријем саветника
на пословима правне помоћи у Одељењу за општу
управу и правну помоћ, у управи ГО Обреновац”.
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2. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426.
3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци.
4. Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”.
5. Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: пријаве са биографијом, изјава у којој
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће орган то учинити уместо њега
(изјава се налази на сајту ГО Обреновац, www.
obrenovac.rs), оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема и доказ да кандидат
није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
Докази о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, број 18/16), прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Сходно наведеном,
потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО
Обреновац - www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа. Сви докази се
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код
јавног бележника.
6. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
7. Знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа напред
наведених - усмено, практичан рад на рачунару писмено и вештина комуникације - усменим разговором.
8. Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО
Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену
учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у пријави.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или фотокопије оверене код јавног бележника, биће
одбачене закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници Градске општине
Обреновац - www.obrenovac.rs, на огласној табли и
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
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ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
11000 Београд, Краља Петра 46
тел. 060/7040-188

Саветник за правне послове

привремени и повремени послови
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; основна информатичка обука; енглески
језик - почетни ниво; потребно радно искуство.
Заинтересовани кандидати да се јаве на телефоне: 011/2400-260 или 060/7040-188 или да пошаљу
CV на e-mail: sjevtic@cpn.rs. Рок за пријављивање
09.10.2019. године.

ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА ГРАДСКА УПРАВА
15300 Лозница, Крађорђева 2
тел. 015/879-257

Шеф Одсека за локални
економски развој и подршку
улагањима
УСЛОВИ: високо образовање из научне области
економских и других друштвено-хуманистичких
наука, пољопривредних или техничких наука, стечено на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова (мастер академским
студијама, мастер струковним студијам, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно дипломирани
економиста, дипломирани инжењер пољопривреде и дипломирани инжењер техничке струке и
дипломирани менаџер за пројектни менаџмент,
са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године
радног искуства у струци). Напомена: Конкурсна
комисија вршиће проверу и оцењивање стручне
оспособљености усменим разговором са учесницима огласа, провером знања из Закона о улагањима, Закона о привредним друштвима, Закона
о привлачењу директних инвестиција и Уредбе о
правилима за доделу државне помоћи.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и остале услове прописане Законом: да је пунолетан
држављанин РС, да није правоснажно осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци, да му раније није престајао радни однос
у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне смоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа и
да испуњава остале услове одређене законом,
другим прописом и актом о систематизацији радних места. Уз пријаву на оглас кандидат треба да
достави следећу документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци); изјаву
да му раније није престао радни однос у државном
органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, због теже повреде
дужности из радног односа; уверење о положеном државно-стручном испиту за рад у органима
државне управе (лице са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном државно-стручном испиту за рад у државним органима
доставља уверење о положеном правосудном
испиту); доказ о радном искуству у струци; личну и
радну биографију. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника, односно суда, градској или општинској управи

(ако су оверени пре 28.02.2017. године). Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад
на оглашеном радном месту, назначене вештине
и знања биће проверени у просторијама Градске
управе града Лозница, Карађорђева 2. О датуму
и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефонским путем,
путем електронске поште или поштом на бројеве и адресе које су навели у пријави. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у органима
аутономне покрајине, органима јединице локалне
самопураве или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног испита за рад у државним органима
прима се на рад под условом да тај испит положи
до окончања пробног рада. Пријаве на конкурс са
потребним доказима доставити на адресу: Градска
управа града Лозница, Карађорђева 2, са назанком „За јавни конкурс”, у року од 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса. Рок почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер
писарнице, приземље Градске управе. Лице задужено за давање додатних обавештења о јавном
конкурсу, Зоран Зарић, канцеларија 111 или путем
телефона: 015/879-257. Јавни конкурс спроводи
конкурсна комисија коју је именовао начелник
Градске управе града Лозница. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

БИБЛИОТЕКА
„МИЛОВАН ГЛИШИЋ“

15320 Љубовија, Трг војводе Мишића бб
тел. 015/561-842

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове: да има вишу стручну спрему (на
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова); да има најмање пет година радног искуства;
знање рада на рачунару. Напомена: виша стручна спрема подразумева образовање економског
смера. Кандидати који испуњавају услове ће
имати практичну проверу знања и способности
из области рачуноводства у терминима о којима
ће бити благовремено обавештени. Као доказе о
испуњености посебних услова конкурса, кандидати уз пријаву подносе: оверене фотокопије дипломе о завршеној школи, потврду о радном искуству.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености општих услова, у складу са законом, кандидати подносе: уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених, уверење да нису осуђивани за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова. Пријаве са доказима и назнаком „За конкурс“ слати на горенаведену адресу, у року од 10
дана од дана објављивања конкурса. Кокурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Библиотеке. Неблаговреме и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Избор кандидата извршиће се у складу са законом.
Лице за давање обавештења: Маријана Петаковић, директор, телефон: 015/561-842.
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НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Начелник Општинске управе
Опис послова: Руководи и координира радом
Општинске управе; планира, усмерава и надзире
рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује
њено функционисање као јединственог органа;
остварује сарадњу организационих јединица у
оквиру Општинске управе; организује извршавање инспекцијског надзора од стране грађевинског инспектора, инспектора заштите животне
средине, комуналног инспектора и комуналних
редара,обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине
општине, Општинског већа и председника Општине.
Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да је пунолетан држављанин Републике Србије; 2.
да има стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и Интернет); 3. да није правноснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци; 4. да му раније није престајао радни
однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због
теже повреде дужности из радног односа.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству (потврде, решења и други акти
из којих се види на ком радном месту, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима (лица са положеним
правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном правосудном испиту); уверење суда да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци; доказ да кандидату раније није престајао
радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног
односа (потврда органа). Сви докази прилажу се
у оригиналу или овереној фотокопији.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016
и 95/18 - аутентично тумачење), 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.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Бесплатна публикација о запошљавању

Потребно је да учесник конкурса уз напред наведене доказе достави изјаву којом се опредељује за
једну од могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће кандидат то учинити сам. Пример Изјаве се налази на
сајту Општине Мерошина.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на
конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, контакт
телефон, податке о образовању, податке о врсти и
дружини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о посебним областима знања. Пријава
на конкурс мора бити својеручно потписана.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о
запосленима у аутномним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, познавање области из
делокруга рада Општинске управе општине Мерошина, познавање прописа којима се регулише рад
општинске управе, стручне оспособљености за
рад на положају и вештина комуникације - увидом
у податке из пријаве и разговором.
Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада
је Општинска управа општине Мерошина, Цара
Лазара 17, 18252 Мерошина.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15
дана од дана оглашавања обавештења конкурса
у публикацији „Послови“.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава
се подноси на адресу: Општинска управа општине Мерошина, Цара Лазара 17, 18252 Мерошина са назнаком „За конкурсну комисију - за јавни конкурс за попуњавање положаја - начелник
Општинске управе”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 7 до 15 часова: Јасмина Милојевић, службеник за људске ресурсе, телефон: 018/4892-034 (локал 109).
Конкурсна комисија: формирана решењем Привременог органа општине Мерошина, по истеку рока
за подношење пријава спровешће изборни поступак
увидом у приложену документацију и усменом провером оспособљености кандидата само међу оним
кандидатма који испуњавају оглашене услове. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено обавештење о времену и
месту спровођења изборног поступка. По окончаном
изборном поступку, конкурсна комисија саставља
листу од највише три кандидата коју доставља Привременом органу општине Мерошина који доноси
одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана
пријема листе кандидата.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази у оригинали или овереној фотокопији биће одбачене. Овај
оглас објављује се на званичној интернет страници
Општине Мерошина www.opstinamerosina.org.rs и
огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе која је уједно и огласна табла органа општине
Мерошина. Термини који су у овом огласу изражени
у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Национална служба
за запошљавање

Трговина и услуге
АУТО-КУЋА „РАДЕ КОНЧАР“ АД
11070 Нови Београд, Земунски пут 30
тел. 011/2139-523, 2145-523

Ауто-електричар

за рад у сервису на путничким и
теретним возилима, на одређено
време до 3 месеца
УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 6 месеци.

Ауто-механичар

за рад у сервису на путничким и
теретним возилима, на одређено
време до 3 месеца
УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци.

Ауто-механичар

за рад на линији техничког
прегледа, на одређено време до 3
месеца
УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци,
возачка дозвола Д категорије.
ОСТАЛО: Пријаве слати поштом или на e-mail:
akkoncar@gmail.com, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

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

Оператер чипа и пастеризације
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, није
потребно радно искуство. Кандидати своје пријаве
могу слати на имејл-адресу: sinisa.arsic@min.rs или
се пријавити на број телефона: 063/555-371.

„БИЗ-ПРОНЕТ“ ДОО ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Масариков трг 7
e-mail: predrag.zivkovic@biz-pronet.rs

Монтер телекомуникационих
услуга
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, монтер телекомуникационих мрежа, електромонтер; возачка дозвола Б категорије. Телефон: 066/866-6336,
Предраг Живковић.

„АМАЛИН“ ДОО
11080 Земун, Првомајска 8
тел. 062/229-140

Помоћни кувар
УСЛОВИ: I, II степен, није потребно радно искуство.

Кувар
УСЛОВИ: III, IV степен, није потребно радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити на број
телефона: 062/229-140.
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Трговина и услуге

САЛОН ЛЕПОТЕ
ESTETIC STUDIO „SANJA“

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 101
тел. 063/821-89-31

Мушко-женски фризер
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 2 године, пробни
рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: sanjazsemiz@
gmail.com, у року од 30 дана од дана објављивања
огласа.

МКАС ДОО
21000 Нови Сад, Полгар Андраша 1
тел. 064/871-5127

Перач посуђа
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, небитно радно искуство. Рад у сменама, обезбеђена исхрана и превоз. Рок за пријаву 30.09.2019.
Јављање на горенаведени телефон.

УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР

21000 Нови Сад, Др Симе Милошевић 4
тел. 021/210-2405

Сервир - судопер

Photoshop (почетни ниво знања). Пријаве слати на
e-mail: elena.dcgc@gmail.com, у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

„ДЕМЕТРА РБ“ ДОО

11070 Београд, Зарија Вујошевића 80
тел. 065/334-9000
e-mail:office@demetrarb.com

GOING TURS 2012

Баштован

34000 Крагујевац, 27. марта 19
тел. 034/505-554, 034/354-184
тел. 065/4014-667

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, манипулант
у озелењавању и уређивању насеља; II, III, IV,
V, VI/1, VI/2, VII/1 и VII/2 степен стручне спреме.
Теренски рад. Трајање конкурса до 30.09.2019.
године. Јављање кандидата на телефон: 065/3349000, особа за контакт: Милутин Ковачевић.

2 извршиоца

одржавање зелених површина, на
одређено време, место рада Панчево
10 извршилаца

АУТО-СЕРВИС „ГУДАЛОВИЋ“ ДОО

Фризер

УСЛОВИ: средња стручна спрема, фризер; пожељно радно искуство у струци; рад у сменама. Кандидати могу да позову на горенаведене телефоне за
више информација. Оглас остаје отворен до попуне радног места.

ДОО „ЕДИ“

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1
тел. 063/206-967

18000 Ниш, Матејевачки пут 19

Ауто-механичар

Пеглар

у сервису возила

УСЛОВИ: IV или III степен у наведеном занимању,
пожељна возачка дозвола Б категорије.

Ауто-електричар
у сервису возила

УСЛОВИ: IV или III степен у наведеном занимању,
пожељна возачка дозвола Б категорије.

Пословођа

2 извршиоца
УСЛОВИ: пеглар трикотаже и конфекције; потребно је радно искуство. Пријава путем имејла:
оffice@edi.rs или поштом. Додатне информације
путем телефона: 063/433-696.

ЕМОНА ПЛУС
18000 Ниш, Светозара Марковића 23

Конобар

10 извршилаца

у машинској перионици

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме,
небитно радно искуство. Рад у сменама. Рок за
пријаву 06.10.2019. Јављање на горенаведени
телефон.

УСЛОВИ: VII, VI, IV или III степен стручне спреме
у било којем занимању, пожељна возачка дозвола
Б категорије.

УСЛОВИ: Пријава кандидата путем имејла:
primanota.doo@mts.rs. Додатне информације
путем телефона: 018/510-121.

„ALUX PLAST“ DOO

у ауто-перионици ручног прања

Перач

СЗКФР „НАДАЛИ“

21000 Нови Сад, Змај Јовина 26
тел. 065/3919-919

Мајстор за производњу ПВЦ и
АЛУ столарије
место рада Темерин
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме;
са радним искуством; основна информатичка обука, обука за оператера на ЦНЦ машинама; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, обезбеђен
превоз и исхрана. Рок за пријаву: 09.10.2019.
Јављање на горенаведени телефон.

4 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: drago.gudalovic@
akgudalovic.rs.

АУТО КУЋА „РАДЕ КОНЧАР“ АД
11070 Нови Београд, Земунски пут 30
тел. 011/213-95-23, 214-55-23

11000 Београд, Француска 48
тел. 062/272-717

Фризер

2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 12
месеци радног искуства на наведеним пословима.

Радник за педикир,
маникир и депилацију

Ауто-лимар

за рад у сервису на путничким и
теретним возилима,
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 3 године. Пријаве слати поштом или на e-mail: akkoncar@gmail.
com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на наведени
број телефона. Рок за пријављивање 10.11.2019.
године.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ДЦ „ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР“ ДОО
11070 Нови Београд, Савски насип 7

Помоћни оператер - припрема за
штампу

Пословни центри НСЗ
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, графички техничар, основно предзнање о припреми за штампу (офсет или флексо), познавање припрема за
штампу, рад у програмима Adobe Illustrator (почетни ниво знања, предност средњи ниво) и Adobe
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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САЧКО

11000 Београд, Драгице Кончар 45/а
тел. 069/1429-429

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на
радно искуство. Кандидати могу да се јаве на телефон: 069/1429-429. Конкурс је отворен до попуне
радног места.

„ПРОФИЛИМ ПЛУС“
БРАВАРСКА РАДЊА

Мерошина, Доња Расовача

Варилац
Помоћни радник
Бравар
УСЛОВИ: израда и монтажа челичних конструкција. Јављање кандидата на телефон: 063/8569474.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
“SOLLYS LAND” DOO
Плочица, Широки сокак 55

Помоћни радник у производњи
столарије ПВЦ и АЛУ
УСЛОВИ: За послове помоћних радника у производњи ПВЦ и алуминијумске столарије потребни радници са завршеном средњом школом, без
обзира на струку и радно искуство. Рад се одвија
у радионици и на терену. Могућност напредовања у самој фирми. За посао се могу јавити
особе оба пола, на број телефона: 062/511-516
или 013/210-2277; послати своју пријаву на имејл:
info@sollysland.com или доћи лично на разговор
у седиште фирме, сваког радног дана од 9 до 14
часова.

МАШИНСКА ОБРАДА МЕТАЛА И ТР
IRONWORKS - ГЛОГОЊ
26202 Глогоњ, Четвртог октобра 11
тел. 063/808-1542
e-mail: info@ironworks.rs

Бравар

2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.
Јављање кандидата на телефон 063/808-1542,
лице за контакт: Саша Јовчић.

„ЕЛЕКТРОКИМ“ ДОО
24000 Суботица, Ролана Ромена 41
e-mail: elektrokim@elektrokim.rs
тел. 063/501-429

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

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

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

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

Комерцијалиста

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

Електромеханичар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромеханичар; возачка дозвола Б категорије, радно
искуство 6 месеци. Кандидати могу своје радне
биографије слати на горенаведену имејл-адресу.
Телефон за контакт: 063/501-429. Оглас је отворен до 11.10.2019. године.

www.nsz.gov.rs
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Медицина
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Виши физиотерапеут

пробни рад шест месеци
УСЛОВИ: Документација коју су кандидати обавезни
да доставе уз пријаву: оверен препис или фотокопија дипломе о стеченом образовању на струковним
студијама првог степена (основне струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање (почев
од 10.09.2005.), односно на студијама у трајању од
најмање две године (до 10.09.2005.) са просечном
оценом; оверен препис или фотокопија дипломе о
положеном стручном испиту; фотокопија лиценце (уколико је кандидат поседује); потврда издата
од стране Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење, доказ о радном
искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца), фотокопија личне карте или
очитана лична карта (уколико лична карта поседује
чип), извод из матичне књиге рођених; биографија
са адресом и контакт телефоном. Предност имају
кандидати са радним искуством у стационарним
здравственим установама. Пријаве са непотпуном
документацијом или које нису у складу са условима
из овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће
бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће
бити позвани на разговор.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„ДР ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 064/8668-640

Хигијеничарка

у здравству, на одређено време
до 3 месеца
6 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“
28230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Портир

на одређено време од 5 месеци,
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема (туристички техничар), IV степен стручне спреме, најмање једна
година радног искуства на пословима портира.
Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи, оригинал потврде послодавца о
радном искуству, кратку биографију. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу или непосредно
у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање
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ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Доктор медицине

изабрани лекар за одрасле, на
одређено време до 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства и звању доктора
медицине. 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.

„Др КАЛЕМ“
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
21000 Нови Сад
Булевар Слободана Јовановића 3а
тел. 065/920-0246

Стоматолошка сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра; без обзира на радно искуство, положен
стручни испит за здравствене раднике. Рад у сменама. Рок за пријаву 30 дана. Јављање на горенаведени телефон.

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

Лабораторијски техничар

у дијагностици у Одељењу за
лабораторијску дијагностику у
Служби за дијагностику и заједничке
медицинске послове, на одређено
време до 6 месеци,
пробни рад од 3 месеца
Опис посла: врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и
опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања; врши пријем, евиденцију и класификацију узорака и обавља припрему узорака; изводи
лабораторијске анализе биолошког материјала, у
складу са номенклатуром услуга на секундарном и
терцијарном нивоу здравствене заштите; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; ради на биохемијским и другим анализаторима; правилно одлаже медицински
отпад; примењује мере заштите од интрахоспиталних инфекција; ради у сменском раду; обавља
и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговара непосредном руководиоцу, главној сестри Института и
руководицу организационе јединице.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне
услове: 1) да поседују средњу стручну спрему - IV
степен, завршену средњу медицинску школу, смер
лабораторијски техничар; 2) положен стручни
испит; 3) лиценцу за рад. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома о завршеној средњој медицинској школи;
уверење о положеном стручном испиту; дозвола
за рад - лиценца издата од надлежне коморе или
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решење о упису у именик коморе; фотокопија из
матичне књиге венчаних (уколико су диплома,
уверење и лиценца издати на девојачко презиме);
уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење
из полицијске управе), не старије од 6 месеци,
кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, имел-адресом. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Приликом
заснивања радног односа, кандидат је дужан да
достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију
личне карте, фотокопију вакциналног картона и
санитарну књижицу. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о
раду, просечна оцена у току школовања, додатно
образовање или оспособљености, дужина трајања
школовања...) Пријаве се предају у затвореној
коверти лично или поштом на адресу Института са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем једног лабораторијског техничара у дијагностици у Одељењу
за лабораторијску дијагностику”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти, на одређено време
до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
општи смер, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у
звању медицинске сестре - техничара. Пријаве
са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената
којима се доказује испуњеност услова конкурса
предају се преко писарнице Дома здравља (III
спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат
ће бити лично обавештен телефонским путем.

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

рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); кратка биографија
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом;
кандидати који имају радно искуство (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) треба да
доставе доказ/потврду о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе.
Кандидати су у обавези да на пријави наведу за
која радна места конкуришу, 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. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике
Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац
и у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени
на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично,
у затвореној коверти, преко писарнице 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)“.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Помоћни радник на обдукцији

у Служби за патолошку-анатомску
дијагностику
3 извршиоца

Лекар специјалиста
офталмологије

за потребе Клинике за
офталмологију, пробни рад 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.
Избор кандидата обавиће се на основу дужине радног (волонтерског) стажа и интервјуа са кандидатима који обављају стручне комисије Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу
или овереној копији следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном специјалистичком испиту; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге

Опис послова: поступање са умрлима и транспорт
истих; ради на пословима обдукције; врши пренос
обдукованих лица; припрема сале за обдукцију;
преузимање материјала из операционог блока.
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, завршена средња школа и возачка дозвола
Б категорије. Уз пријаву треба доставити: кратку
биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи; оверену фотокопију возачке дозволе;
извод из МК рођених, оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.
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ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-150

Зубни техничар

на одређено време,
за рад у здравственим станицама
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом и: завршена средња школа, IV степен стручне
спреме, образовни профил зубни техничар; положен стручни испит. Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, као и оверене фотокопије
докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна
спрема, доказ о положеном стручном испиту, уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених - издат на новом обрасцу
сходно Закону о матичним књигама, објављеном у
„Службеном гласнику РС”, број 20/09), достављају
у затвореној коверти поштом на адресу: Дом
здравља Владимирци, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама Кадровске
службе ДЗ Владимирци, са назнаком „Пријава за
конкурс“. Одлука о избору кандидата донеће се
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани
неће бити посебно обавештавани о резултатима
огласа. Пријаве морају да буду примљене у Дому
здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање као последњег дана рока
за подношење пријава до 12 часова, без обзира
на начин доставе. Пријаве које буду примљене у
Дому здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене као неисправне.
Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
код Националне службе за запошљавање.

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

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања, за
потребе Одељења за неурохирургију

Медицинска сестра - техничар

на интензивној нези нивоа 3, на
одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
за потребе Одељења хируршког
интензивног лечења
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа педијатријског или општег смера; положен
стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства.
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни
да доставе: кратку биографију; фотокопију личне
карте; фотокопију дипломе о завршеној школи;
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду, додатно образовање
или способљеност, дужина трајања школовања и
сл.).

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима,
Одељење хематологије
УСЛОВИ: IV, V степен стручне спреме, медицинска
школа педијатријског или општег смера, положен
стручни испит, лиценца; најмање 6 месеци радног
искуства. Пробни рад 6 месеци. Приликом пријаве
на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију
лиценце, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Кувар

за потребе Одсека за припремање
хране
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, 12
месеци радног искуства на одговарајућим пословима. Пробни рад 6 месеци. Приликом пријаве на
конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију
лиценце, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду).

Портир - чувар

за потребе Одсека за помоћне
послове

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

УСЛОВИ: основна школа, пробни рад 6 месеци, 6
месеци радног искуства на одговарајућим пословима. Приликом пријаве на конкурс кандидати су
дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију
личне карте, фотокопију дипломе о завршеној

школи, фотокопију радне књижице или другог
доказа о радном искуству кандидата (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца
и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему (претходно искуство у раду).
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа,
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се примају. Пријаве слати у затвореној
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком
радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар
општег смера
4 извршиоца

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

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
звању лабораторијски техничар.

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
звању физиотерапеутски техничар.

Радиолошки техничар
УСЛОВИ: високо образовање: на струковним студијама првог степена (основне струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. тодине; на основним студијама у трајању од најмање две године, по поропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; стручни испит, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Виша медицинска сестра
општи смер
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на струковним студијама првог степена (основне струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по поропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 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 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), а у року од 8 дана од
18.09.2019. | Број 847 |
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дана објављивања огласа у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”,
на горенаведену адресу, 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.

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

Виши физиотерапеут

пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек физиотерапеута, положен стручни испит; лиценца за рад,
радно искуство 6 месеци.

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.
ОСТАЛО: 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.). За радно место под 1 - виши физиотерапеут доставити
фотокопије уверења о положеном стручном испиту и лиценцу за рад. 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 узимати у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом достављају се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу
и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а
- Правна служба. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, на одређено време до
3 месеца ради замене привремено
одсутног радника
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
акушерског смера, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног
искуства у звању гинеколошко-акушерске сестре техничара. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност
услова конкурса предају се преко писарнице Дома
здравља (III спрат, соба бр.3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани
кандидат ће бити лично обавештен телефонским
путем.
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ОПШТА БОЛНИЦА БОР

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

19210 Бор, Др Мишовића 1

35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-10

1) Доктор медицине

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

2) Медицинска сестра - техничар
за рад на болничким одељењима
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: завршена
медицинска школа, IV степен стручне спреме општег
смера, положен стручни испит, решење о упису у
комору и лиценца за рад. Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена завршног испита, дужина
чекања на посао, радно искуство у струци по положеном стручном испиту, оцена на разговору.

3) Гинеколошко-акушерска
сестра

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

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Оглас објављен у публикацији „Послови“
поништава се за радно место спремачица, на
неодређено време.

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

Конкурс објављен 07.08.2019. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно
место: 1 (један) извршилац - медицински
техничар општег смера (средња стручна
спрема), ради попуне радног места медицински техничар / сестра општег смера, на
одређено време у периоду од 12 месеци и
са пробним радом у трајању од 3 месеца. У
осталом делу конкурс је непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. 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
при заједничким медицинским
пословима
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера
IV степен, стручни испит; лиценца; најмање годину дана радног искуства у наведеном звању.

2. Медицинска сестра - техничар
у операционој сали, за рад на
Одељењу анестезије Службе за
анестезиологију и реаниматологију
при заједничким медицинским
пословима

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

3. Медицинска сестра - техничар
у операционој сали, за рад у Одсеку
анестезије за службу ортопедије,
трауматологије, офталмологије и
оториноларингологије Службе за
анестезиологију и реаниматологију
при заједничким медицинским
пословима

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

4. Медицинска сестра - техничар
у операционој сали, за рад у Одсеку
за максилофацијалну хирургију у
Служби за оториноларингологију

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

5. Медицинска сестра - техничар
у операционој сали, за рад на
Одељењу операционе сале Сектора
за хируршке гране медицине
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УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера IV степен, стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

6. Медицинска сестра - техничар
у ургентним службама и
реанимацији, за рад у Служби
пријема и збрињавања ургентних
стања при заједничким
медицинским пословима

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

7. Медицинска сестра - техничар

у гинекологији и акушерству, за рад
на Одељењу за патологију трудноће
са перинатолошком амбулантом,
у Служби за гинекологију и
акушерство са неонатологијом

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби пријема и
збрињавања ургентних стања
при заједничким медицинским
пословима, на одређено време на 5
месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

2. Виши радиолошки техничар

у дијагностици, за рад у Служби
радиолошке дијагностике при
заједничким медицинским
пословима, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла

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

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.

8. Виши радни терапеут

3. Медицинска сестра - техничар

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
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер радни
терапеут, VI/1 степен, висока медицинска школа струковних студија, струковни радни терапеут или завршен медицински факултет, основне
струковне студије првог степена на студијском
програму струковни радни терапеут, VI/2 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: 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.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

на осталим болничким одељењима,
у Амбуланти за специјалистичкоконсултативне прегледе Службе за
офталмологију, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању

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

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“ У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

Медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни
пријем, задржавање пацијената
без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја у
акутној фази, болести зависности,
за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време
до повратка запослене са одсуства
са рада преко 30 дана, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
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 отпад
на прописани начин; обавља послове из области
јавног здравља (здравствено васпитање, врши
вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски
материјал); врши прикупљање и дистрибуцију
крви; спроводи административни поступак код
пријема и отпуста пацијената; стара се о чувању
одеће, новца и драгоцености приликом примања
и отпуштања пацијената; врши санитарну обраду
пацијената; активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при узимању оброка;
одговоран/а је за правилну апликацију и поделу
терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију
усне и носне дупље; прати пацијенте на консултативне прегледе; одговоран/а је за законитост
свог рада и поштовања принципа из кућног реда
и других општих аката болнице, одлука, ставова
и закључака претпостављених; одговоран/а је за
правилно вођење и обраду целокупне прописане
медицинске документације из свог домена; одговоран/а је за спровођење мера будности и чувања
психијатријских пацијената од повреда, суицида,
бекства и сл.; обавља и друге истоврсне послове
по налогу претпостављених и непосредно је одговоран/а главној медицинској сестри/техничару
одељења/одсека.
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца; најмање шест месеци искуства у наведеном звању. Кандидати морају предати: кратку
биографију (CV), молбу, оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце; 6 месеци радног
искуства у наведеном звању (доказивање радног
искуства потврдом). Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на горенаведену адресу
или лично у архиви болнице, са назнаком „Оглас“,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа код
18.09.2019. | Број 847 |
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Националне службе за запошљавање. Изабрани
кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

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

Дипломирани фармацеут

Лабораторијски техничар

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

„САНИ ОПТИК“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Коче Капетана 12-14
тел. 063/10-67-007
е-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог

на одређено време 12 месеци, уз
могућност запослења на неодређено
време, место рада: Бачка Паланка,
Бечеј, Кикинда, Зрењанин,
Пожаревац, Смедеревска Паланка,
Апатин, Вршац, Ваљево, Јагодина,
Бајина Башта, Ниш, Шид
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 стручне спреме,
радно искуство: небитно; рад на рачунару: MS
Office пакет (основни ниво). Дужина радног времена 7 сати дневно, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве
да доставе путем поште, имејла, или да се јаве на
телефон послодавца, лице за контакт: Слободан
Трбољевац.

Пословни центри НСЗ
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Пољопривреда
„PROMENTER INTERNATIONAL“ DOO
11000 Београд, Нови Београд
Јурија Гагарина 93
тел. 062/889-8128

2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

Пољопривредни техничар

за рад у канцеларији и
пластеницима, место рада Панчево
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пољопревредне школе; возачка дозвола Б категорије,
основна информатичка обука (Windows, Word,
Explorer, Outlook), енглески језик - средњи ниво.
Опис посла: повртар. Трајање конкурса 31.10.2019.
године. Јављање кандидата на телефон: 062/8898128, лице за контакт: Зора Милановић.

Индустрија и грађевинарство
„КОЛЕКТОР АТС“ ДОО

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

Производни радници
20 извршилаца

Ветерина

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
30.09.2019. Јављање на горенаведени телефон.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
КОЦЕЉЕВА АД

15200 Коцељева, Миће Станојловића 8
тел. 015/556-173

„ДОН ДОН“ ДОО
ПРОИЗВОДНИ ПОГОН ПУДАРЦИ

Дипломирани ветеринар
2 извршиоца

УСЛОВИ: факултет ветеринарске медицине, образовање ветеринар; радно искуство више од једне
године; возачка дозвола Б категорије; положен
стручни испит и поседовање лиценце. Теренски
рад, рад у сменама. За кандидате који за посао
конкуришу из других градова обезбеђен смештај.
Рок за конкурисање 20 дана од дана објављивања
огласа.

Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144б
тел. 060/810-1335
e-mail: jelena.nikolic@dondon.rs

Радник

у пекарском погону, на одређено
време до 24 месеца
10 извршилаца
УЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме.

„ГЕО ЛИДЕР“ ДОО

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
“АРИЉЕ” ДОО

Бујановац, Краља Милутина бб
тел. 064/44-75-746

31230 Ариље, Хероја Шоше бб
тел. 031/3891-271
e-mail: vsarilje@verat.net

Дипломирани инжењер геодезије

Доктор ветеринарске медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани ветеринар,
доктор ветеринарске медицине, са радним искуством или без радног искуства, са положеним
стручним испитом, који није услов уз могућност
полагања; познавање рада на рачунару. Конкурс
је отворен до 10.10.2019. године. Пријаве слати
на e-mail: vsarilje@verat.net, особа за контакт: Раде
Маричић, тел. 064/6405-455, 063/1084-800.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

место рада Београд, Вождовац

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; поседовање
лиценце, возачка дозвола, радно искуство 3 године.

Геометар

место рада Београд, Вождовац
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; поседовање
возачке дозволе, без обзира на радно искуство.

Помоћник геометра

место рада Београд, Вождовац
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; поседовање
возачке дозволе; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефон:
064/4475-746. Конкурс остаје отворен до попуне
радног места.
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„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
Чачак, Булевар ослободилаца бб
тел. 032/357-040
е-mail: hr@unipromet.co.rs

Радник на монтажи ограде

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

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

Бравар

на одређено време 30 месеци, место
рада Суботица
7 извршилаца
Опис посла: израда делова вагона.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно
радно искуство у траженом занимању; неопходно елементарно познавање техничких цртежа;
пожељно знање рада са бренером или грејање исправљање лимова.

CO2 заваривач

на одређено време 30 месеци, место
рада Суботица
7 извршилаца
Опис посла: израда делова вагона.
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада.
Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду.

Б Е О Г РА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАСПЕВАНА КУЋА“

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно
радно искуство у траженом занимању.

11070 Нови Београд, Др Ивана Рибара 173/2
тел. 064/220-71-57, 063/866-03-91

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 имејла или да се
јаве на телефоне послодавца, лице за контакт:
Радосав Николић.

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

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

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН
ЛАЗАРЕВИЋ“
11160 Београд, Моме Димића 2
тел. 011/342-9875
e-mail: despotstefan@sezampro.rs

Бесплатна публикација о запошљавању

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: средња школска спрема, образовање:
сходно важећем Правилнику о степену и врсти
образовања наставника у стручних сарадника у
основној школи. Додатна знања: обука за педагошког асистента (завршен прописани програм
обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине).
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

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

на Катедри за екологију и
географију биљака у Институту
за ботанику и Ботаничкој башти
„Јевремовац“,
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, непостојање сметње из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању и
отали услови утврђени чланом 74 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

1) Доцент за уже научне области
Планирање и пројектовање
путева и аеродрома и Планирање
и пројектовање градских
саобраћајница
на одређено време од пет година

2) Доцент за ужу научну област
Дрвене и зидане конструкције
на одређено време од пет година

Наставник разредне наставе

3) Доцент за ужу научну област
Бетонске конструкције

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне
студије); на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
уже научне области којој наставни предмет припада. Кандидати, поред општих услова, треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у
Београду и Статута Грађевинског факултета Уни-

на одређено време
4 извршицоа

Посао се не чека, посао се тражи

високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: на студијама првог степена (основне
академске студије, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање, сходно
важећем правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи. Додатна знања: дозвола за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; знање рада
на рачунару.

на одређено време од пет година
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верзитета у Београду, као и других општих аката
Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити
биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис диплома. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262
тел. 011/7359-221

Наставник сабраћајне групе
предмета

на одређено време, са 60% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/17 - одлука УС 113/17 и
95/18), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1) има
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања, које је стекао: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора да има завршене студије из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета,
да је стекао звање дипломираног инжењера саобраћаја, одсек за логистику. 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 којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба
да доставе: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn. gov.rs); оригинал или оверену фотокопију
дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал уверење о неосуђиваности, у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, које према
подацима из казнене евиденције издаје полицијска управа; оригинал уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге
рођених, који нису старији од 6 месеци. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: све
фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс
морају бити оверене од стране јавног бележника
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- нотара. Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 10 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве на конкурс
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са документацијом доставити лично или путем поште на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
За све додатне информације можете се обратити
секретаријату школе, на телефон: 011/7359-221.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Београд, Црнотравска 27

Наставник теорије за
групу стручних предмета
(кинезилогија, кинезитерапија,
масажа, здр. нега и
рехабилитација, физикална
терапија, специјална
рехабилитација)

са 80% радног времена (услов:
доктор медицине, спец. физикалне
медицине и рехабилитације)

Расписује конкурс за:

1) Сарадника у звање вишег
уметничког сарадника за ужу
уметничку област Примењена
графика
на период од четири године

2) Сарадника у звање
самосталног стручног сарадника
за ужу уметничку област
Сценографија
на период од четири године

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника и сарадника на универзитету донете
од стране Националног савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности
у Београду и Факултета примењених уметности у
Београду. Учесници конкурса подносе: пријаву на
конкурс у три штампана примерка, оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку, уверење надлежног органа да правоснажном
пресудом нису осуђени за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи
(члан 72 став 4 Закона о високом образовању), радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта
Факултета) у три штампана примерка, електронску
форму обрасца 2 на једном CD-у, пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у електронској форми на 4 CD-а, за ужу уметничку област
Примењена графика, за ужу уметничку област Сценографија, потписани списак приложене документације и радова приложених у електронској форми
у три примерка. Образац 2 и Минимални услови
за избор у звање наставника и сарадника у пољу
уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у
пољу техничко-технолошких наука на Факултету
примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од
15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016., бр. 03-28/23 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и
03-28/3-1 од 01.03.2018.), налазе се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду,
Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. За
додатне информације тел. 060/520-7721.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Наставник анатомије и
физиологије
за 30% радног времена

Наставник медицинске биохемије
за 10% радног времена

Наставник српског језика и
књижевности
зa 70% радног времена

Наставник неурологије

за 10% радног времена (услов:
доктор медицине, спец. неурологије)

Наставник психијатрије

за 10% радног времена
(услов: доктор медицине, спец.
психијатрије)

Наставник интерне медицине
за 20% радног времена (услов:
доктор медицине, спец. интерне
медицине)

Наставник хирургије

за 20% радног времена (услов
доктор медицине, спец. хирургије
опште медицине или једне од
хируршких грана)

Наставник педијатрије

за 10% радног времена (услов:
доктор медицине, спец. педијатрије)

Наставник гинекологије и
акушерства
за 10% радног времена

Наставник математике
за 70% радног времена

Наставника рачунарства и
информатике и медицинске
информатике
за 20% радног времена

Наставник историје

за 20% радног времена

Наставник хемије

за 40% радног времена

Наставник латинског језика
за 10% радног времена

Наставник здравствене неге
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Наставник предузетништва
за 10% радног времена

Наставник музичке културе
за 5% радног времена

Наставник физике

за 40% радног времена
УСЛОВИ: Послове наставника могу обављати лица
која испуњавају услове из члана 139-142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ 88/2017, 27/2018, 10/2019) и Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Здравство и
социјална заштита („Сл. гласник - Просветни гласник“ 8/2015 и 21/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
13/2018). Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: основне биографске податке, оверен препис
дипломе о завршеном факултету, оверен препис
уверења о положеном стручном испиту - лиценца за наставника, потврду дa имaју oбрaзoвaњe
из психoлoшких, пeдaгoшких и мeтoдичких дисциплинa стeчeнo нa висoкoшкoлскoj устaнoви у тoку
студиja или нaкoн диплoмирaњa, oд нajмaњe 30
бoдoвa и шeст бoдoвa прaксe у устaнoви, у склaду сa Eврoпским систeмoм прeнoсa бoдoвa; прилоге којима доказују своје стручне и друге квалитете, препоруке и сл.; уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима, уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 3 месеци, односно за кривична дела утврђена законом
која их чине неподобним за обављање послова
у школи. Пробни рад траје до 6 месеци. Пријаве
се достављају искључиво у електронској форми, у
року од 5 дана од дана објављивања огласа. Кандидати који уђу у ужи избор доставиће документацију у писаној форми. Контакт особа Горан Ђокић,
direktor@mmilankovic.edu.rs, тел. 011/353-0607.

ОШ “ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”

држављанин Републике Србије, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван, у складу са чланом 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (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 мита или давање мита;
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање и
да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати
треба да доставе доказе о испуњености услова:
оригинал или оверену копију или оверену копију
дипломе о стеченом образовању, оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу, уверење о држављанству, уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за наведена кривична
дела (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, копију личне карте. Пријаве на
конкурс подносе се на наведену адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ван 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 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; држављанство Републике
Србије; да кандидат зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.

БОР

ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951, 801-406, 808-282
e-mail: os.kladovo@gmail.com

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 40% радног времена

Наставник биологије

11000 Београд, Шафарикова 8
тел. 011/3225-236

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе у
посебним условима за предмет
Биологија

Наставник информатике и
рачунарства

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене радника
распоређеног на место помоћника
директора школе током школске
2019/2020. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани
биолог, дипомирани професор биологије, мастер
биологије.

Наставник предметне наставе у
посебним условима за предмет
Руски језик
са 22,23% радног времена, на
одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани професор руског језика и књижевности, мастер
професор руског језика и књижевности.
ОСТАЛО: вишегодишњи рад са децом са сметњама у раду; уверење о остручености за рад са
децом са сметњама у развоју. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о
основама система образовања и васпитања, да је
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 25% радног времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 25% радног времена

Стручни сарадник - педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно
стручна спрема према чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 2/2017 и 3/2017) и (само за последња три
радна места) према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр.
11/2012, 15/2013, 10/2016, 2/2017 и 11/2017); психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар (налази
се на интернет старници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја) доставља: оригинал
или оверене фотокопије дипломе, извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству;
доказ о познавању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); уверење надлежне полицијске управе
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или
поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
Педагошки асистент

на одређено време за школску
2019/2020. годину, на основу
Акционог плана за спровођење
Стратегије развоја образовања у
Србији до 2020. године и у складу
са Стратегијом за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији
УСЛОВИ: 1) да кандидат има завршену најмање
средњу школу у трајању од 4 године; 2) да има
савладан програм обуке за педагошког асистента
прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тј. завршен програм
обуке за педагошког асистента (уводни модул),
што се доказује оригиналом или овереном фотокопијом докумената; 3) да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 4) да има искуства у раду са децом из
осетљивих друштвених група, посебно припадницима ромске националне мањине; 5) да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у члану 12 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања; 7) да је држављанин
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: попуњен пријавни формулар преузет са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.
rs; кратку биографију; фотокопију личне карте;
доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених);
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверену фотокопију
документа којим се доказује савладан програм
обуке за педагошког асистента (уводни модул);
лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима - кандидат подноси пре закључења уговора
18.09.2019. | Број 847 |
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о раду; доказ о неосуђиваности. Пријаве треба
послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 065/4269-530.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВАК“
38263 Врбовац, Врбовац

1) Васпитач - рад у васпитној
групи
за рад у Клокоту
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/2017) и чланом 139 става 1 тачка 1, 2 и 3 Закона
о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 01/89,
висока стручна спрема - виша стручна спрема.

2) Секретар
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом 132 Става 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2017), висока стручна спрема.

Медицинска сестра - рад на
превентиви
за рад у Клокоту

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом
45 став 1 тачка 4 Закона о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр.
18/2010 и 101/2017), средња стручна спрема.

Кувар - сервир

за рад у Клокоту
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/2017), средња стручна спрема.

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017
и 27/2017).
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању 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; извршена психолошка процена
способности за рад са децом и ученицима, у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књигње
рођених); оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим
за приправнике и друга лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Пријаве треба послати на
адресу: ПУ „Ђурђевак“, Врбовац, 38263 Врбовац.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
административно-финансијског радника Предшколске установе и преко телефона: 064/444-57-97.

Домар

за рад у Клокоту
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017
и 27/2017), положен испит за рад са судовима под
притиском (уколико нема положен испит, кандидат је дужан да га положи у року од годину дана),
средња стручна спрема.

Помоћни радник на одржавању
хигијене
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32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању доцент, за ужу
научну област Теоријска и општа
електротехника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука, електротехника и рачунарство или докторат
наука из уже научне области за коју се наставник
бира. Поред наведених услова кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (број II-01-52 од 09.01.2017.
године - пречишћен текст) и Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (број III-01305/5 од 26.04.2018. године).
ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању,
податке о радном искуству и друго. Уз пријаву
доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома о претходно завршеним нивоима
студија, списак научних и стручних радова као и
саме радове, одговарајуће релевантне доказе о
траженом наставном и истраживачком искуству,
доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закон и 73/2018) и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање Универзитета у
Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избори у
звања - Документи за заснивање радног односа
и стицање звања наставника), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна
документа која прилаже ради оцене испуњености
општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин утврђен
наведеним упутством. Пријаву са доказима о
испуњавању услова конкурса доставити на горенаведну адресу. 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. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/2017), нижа стручна спрема.

за рад у Врбовцу и Клокоту
3 извршиоца

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

за рад у Врбовцу и Клокоту

Радник обезбеђења, радник без
оружја

Ч АЧ А К

Сарадник у настави за ужу
научну област Повртарство

на одређено време од годину дана

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер агрономије, дипломирани инжењер
пољопривреде. Услови за избор у звање сарадника
у настави утврђени су одредбом члана 83 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 88/2018,
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27/2018 и 73/2018), Статутом Агрономског факултета у Чачку и Правилником о организацији и систематизацији послова на Агрономском факултету
у Чачку. Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом
72 став 4 Закона о високом образовању и дужан је
да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући
доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који
не доставе наведени доказ или не испуњавају овај
услов неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, оверена фотокопија дипломе
о одговарајућој стручној спреми, доказ о уписаним
мастер или специјалистичким студијама, доказ
надлежног органа о неосуђиваности, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству, подносе се Агрономском факултету у Чачку,
Цара Душана 34. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
35250 Параћин
тел. 035/562-710

Секретар школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да: 1) поседују одговарајуће високо образовање у складу са законом,
звање: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о стеченом високом
образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре
закључења уговора о раду), доказ о знању српског
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

Радник на одржавању хигијене чистачица
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу
са Законом и то: 1) да има завршено основно образовање и васпитање; 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 криБесплатна публикација о запошљавању

вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни
формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре
закључења уговора о раду), доказ о знању српског
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику).
ОСТАЛО: Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе. Кандидати који су
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни
формулар са документацијом слати препорученом
поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну
комисију“, на горенаведену адресу.

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

Васпитач

на одређено време ради замене
одустног запосленог, најдуже до
31.08.2020. године
5 извршилаца

тацију, заједно са одштампаним и потписаним
пријавним формуларом достављају установи. Уз
пријаву кандидати су дужни да приложе следеће
доказе: диплому о стручној спреми, уверење о
држављанству не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених, уверење суда да против
кандидата није покренута истрага, односно да се
не води кривични поступак, не старије од 6 месеци, уверење из казнене евиденције о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања, не старије од 6 месеци. Сва приложена
документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно преписи који морају бити оверени у
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа
и преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014 и
22/2015). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу
поднети на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс (не отварати)“, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИНКА ДИВАЦ“

34000 Крагујевац, Краља Милутина бб
тел. 034/300-961

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Благајник и референт за правне,
кадровске и административне
послове

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септемба 2005. године, односно
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању до три године, или
одговарајуће више образовање. Кандидати треба
да имају: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије, да
знају српски језик (доказ је потврда одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
српски језик - достављају само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику).

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18, 10/19), и то: 1) да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, као и
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“
бр. 11/2012, 15/2013, 02/2016, 10/2016, 11/2016,
02/2017 и 03/2017) - за наставника српског језика и књижевности; за благајника и референта за
правне, кадровске и административне послове,
IV степен - економска школа или гимназија; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну докумен-

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријемни формулар
на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију заједно са одштампа18.09.2019. | Број 847 |
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ним пријавним формуларом доставља школи и
то: фотокопију дипломе о стеченом образовању,
односно уверење, ако диплома није издата; уверење да није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, не старије од 6 месеци;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
доказ о знању српског језика на којем се изводи
образовно-васпини рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику);
извод из матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима - подноси пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс се подносе у затвореној коверти са
назнаком „За конкурс“, поштом на горенаведену
адресу или се непосредно предају секретару школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, сваког радног дана од 09.00
до 13.00 часова или путем телефона: 034/300-961.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцент за уже
научне области Француски језик
и Методика наставе француског
језика
на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредни
професор за ужу научну област
Музичка педагогија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштвено-хуманистичком пољу:
За избор у звање доцент: доктор наука из научне области за коју се кандидат бира са најмањом
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија),
односно најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама.
За избор у звање ванредни професор: доктор
наука из научне области за коју се кандидат бира
са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и има
више научних радова од значаја за развој науке
у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинална стручна остварења, односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум
или збирку задатака за ужу научну област за коју
се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима.
Обавезан услов за сва звања је непостојање
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и
посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл.
75 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон и 73/2018),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.
kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од
07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5
од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама
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Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01564/3 од 28.06.2019), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-2801 од
17.10.2018), Одлуком о изменама и допунама Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-1528 од 28.05.2019), Законом о раду
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017. године), Одлуком о изменама и допунама Правилника
о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26.04.2018) - www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање редовни
професор за ужу уметничку
област Хармоника
Наставник у звање ванредни
професор за ужу уметничку
област Гудачки инструменти Виолина

на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредни
професор за ужу уметничку
област Сликарство

на одређено време од пет година

Наставник у звање доцент за
ужу уметничку област Графички
дизајн
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу уметности:
За избор у звање доцент: доктор уметности са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима
студија), односно најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи и уметничка
остварења у уметничкој области или високо образовање мастер академских студија и призната
уметничка остварења.
За избор у звање ванреди професор: доктор
уметности са најмањом просечном оценом 8 (на
свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и више уметничких остварења у уметничкој
области или високо образовање мастер академских студија и уметничка дела која представљају
самосталан допринос уметности.
За избор у звање редовни професор: доктор
уметности са најмањом просечном оценом 8 (на свим
нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и већи
број признатих уметничких остварења значајних за
развој уметности или високо образовање мастер академских студија и изузетна уметничка дела која су
значајно утицала на развој културе и уметности.
Обавезан услов за сва звања је непостојање
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и посебни
услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2
од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком о
изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком о
изменама и допунама Статута Универзитета у Кра-

гујевцу II (бр. II-01-400/5 од 7. 5. 2019), Одлуком о
изменама и допунама Статута Униеврзитета у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28.06.2019), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(бр. 01-2801 од 17.10.2018), Одлуком о изменама и
допунама Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-1528 од 28. 5. 2019),
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017-одлука
УС и 113/2017), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-0152 од 09.01.2017. године), Одлуком о изменама и
допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26.
4. 2018) - www.kg.ac.rs и другим актима Факултета
и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, извод из
матичне књиге рођених (оверена копија), фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању
(оригинал или оверена копија), потврда Комисије
за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству
на високошколској установи, за кандидате који се
први пут бирају у звање наставника и заснивају
радни однос на факултету у саставу Универзитета
у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми
(на компакт диску - CD-у) у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања
биографских података, кандидат је дужан да се
придржава Закона о заштити података о личности, односно да све личне податке, технички,
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју
није приложена комплетна документација у складу са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора и Одлуком о изменама и допунама Упутства
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање, тражена конкурсом као доказ о испуњености услова,
сматраће се некомплетном и неће се разматрати
од стране комисије. Сва документација и радови
достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом на адресу: Филолошко-уметнички
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.
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ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање уметнички
сарадник за ужу уметничку
област Клавир

за рад на студијском програму
Извођачке уметности - гудачки
инструменти, на одређено време
од пет година
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или
њима еквивалентне четворогодишње студије
према раније важећем закону) и/или више нивое
студија са просечном оценом најмање 8 на свим
нивоима студија, признати уметнички резултати и способност за уметничку сарадњу и наставни рад. Предвиђена је аудиција за пријављене
кандидате. Непостојање сметње из чл. 72 став 4
Закона о високом образовању и остали обавезни,
изборни, општи и посебни услови предвиђени су
чл. 82 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - 3 др.закон и 73/18),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/265/2 од 3. 4. 2018. године - www.
kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6
од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II
(бр. II-01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета у
Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28.06.2019), чл.
143 Статута Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу (бр. 01-3801 од 17. 10. 2018. године),
Одлуком о изменама и допунама Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-1528 од 28.05.2019), Правилником о избору
сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр.
01-4847 од 28.12.2018. године), Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу.

сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од
03.03.2014. године), Одлуком о измени и допуни
Правилника о избору сарадника на Одсеку (бр.
01-2453/15 од 20.10.2016. године), Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање лектор за ужу
научну област Шпански језик и
лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или
њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са просечном оценом
најмање 8 и на основним и на мастер академским
студијама, као и способност за наставни рад. Непостојање сметњи из чл. 72 став 4 Закона о високом
образовању РС, остали обавезни, општи и посебни услови предвиђени су чл. 82 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у
Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр.
II - 01-400/6 од 07.05.2019. године), Одлуком о
изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019. године),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II - 01-564/3 од 28. 6.
2019), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3801 од 17. 10. 2018. године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и
допунама Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-1528 од 28. 5. 2019),
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017-одлука
УС и 113/2017), Правилником о избору сарадника
на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 3. 3. 2014.
године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију
(бр. 01-4253/15 од 20.10.2016. године) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање асистент
за ужу научну област Српска
књижевност

Сарадник у звање асистента
за ужу уметничку област
Сликарство (Анатомско цртање и
Пластична анатомија)

УСЛОВИ: студент докторских академских студија
који је основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и
који показује смисао и способност за наставни и
научни рад. У звање асистента може бити изабран
и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студије по старом Закону).
У поновни избор у звање асистента може бити
изабран и кандидат који је стекао научни назив
доктора наука. Непостојање сметње из чл. 72 став
4 Закона о високом образовању и остали обавезни, изборни, општи и посебни услови предвиђени су чл. 84 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 др.закон и 73/18),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.
kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. I -01-400/6
од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II
(бр. II-01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета у
Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28.06.2019), чл.
141 Статута Филолошко-уметничког факултета
у Крагујевцу (бр. 01-3801 од 17.10.2018. године)
Одлуком о изменама и допунама Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-1528 од 28.05.2019), Правилником о избору

УСЛОВИ: студент докторских академских студија
који је основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и
који показује смисао и способност за наставни рад.
У звање асистента из уметничког поља може бити
изабран и магистар уметности коме је прихваћена
тема докторског уметничког пројекта (за студије
по старом закону). У поновни избор у звање асистента може бити изабран и кандидат који је стекао
уметнички назив доктора уметности. Непостојање
сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и остали обавезни, изборни, општи и посебни
услови предвиђени су чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - 3 др.
закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018.
године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II 01-400/6 од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
II (бр. II - 01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета у
Крагујевцу III (бр. II - 01-564/3 од 28.06.2019), чл.
141 Статута Филолошко-уметничког факултета
у Крагујевцу (бр. 01-3801 од 17.10.2018. године),
Одлуком о изменама и допунама Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-1528
од 28.05.2019.) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

са 30% радног времена, на одређено
време од три године

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од три године

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на
наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија
и стручна биографија; оверене копије диплома
свих нивоа студија; потврда да је кандидат студент
докторских студија (за радно место асистента);
извор из књиге рођених (оверена копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању
(оригинал или оверена копија); потврда Комисије
за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD-у) у три примерка. Приликом
доказивања биографских података, кандидат је
дужан да се придржава Закона о заштити података
о личности, односно да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју није
приложена комплетна документација сматраће се
некомплетном и неће се разматрати од стране
комисије. Сва документација и радови достављају
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом
на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована
Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у настави за ужу
научну област Право у економији
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање
8. Ближи услови утврђени су чланом 83 Закона
о високом образовању и чл. 117 Статута Правног
факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова слати на адресу:
Правни факултет у Крагујевцу, Јована Цвијића 1,
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса.

Школа је знање,
посао је занат
18.09.2019. | Број 847 |
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Наука и образовање

К РА Љ Е В О
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18
тел. 036/611-379

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чланова 122, 139 и члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др.
закони и 10/19) и услове прописане Правилником
о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 108/15) и то: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне
школе у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам, педагога или психолога школе, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; лице које је стекло образовање на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, као и лице које је стекло образовање на студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није правноснажно осуђивано за привредни преступ у вршењу раније дужности; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истарага 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 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; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
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се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; 7) да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 8) да
има лиценцу за директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања;
доказ о поседовању дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника - лиценцу за
рад (оригинал или оверена фотокопија лиценце - уверења); доказ о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања - потврду у
оригиналу или овереној фотокопији, најмање 8
година рада у области образовања (не старије од
6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом - лекарско
уверење, у оригиналу или овереној фотокопији
(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 доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење надлежне службе Министарства унутрашњих послова
РС о подацима из казнене евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, у
оригиналу или овереној фотокопији (не старије
од 6 месеци); уверење привредног суда да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности, у оригиналу
или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије,
у оригиналу или овереној фотокопији (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
са холограмом, у оригиналу или овереној фотокопији; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) ако га кандидат поседује, у супротном потребно је доставити потврду надлежне
школске управе да није вршен стручно педагошки надзор кандидата, а за кандидате који су
претходно обављали дужност директора школе
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања (ако га
кандидат поседује); лиценца за директора школе
у оригиналу или овереној фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за директора школе); биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе.
Доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора
школе дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. 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: Угоститељско-туристичка
школа са домом ученика Врњачка Бања, Хероја
Чајке 18, 36210 Врњачка Бања, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
на конкурс се неће узети у разматрање. Документација која се подноси уз пријаву на конкурс дос-

тавља се у оригиналу или овереној фотокопији.
Документација која је достављена уз пријаву на
конкурс се не враћа. Ближе информације могу се
добити у секретаријату школе, лично или позивом на телефон: 036/611-379.

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

Наставник грађанског васпитања

са 50% радног времена, на одређено
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1
подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст.
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019), члана 2 став 1 тачка 1 подтачка 2), Правилника о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) и члана 20 и
21 Правилника о раду ОШ „Светозар Марковић” и
то: у радни однос може да буде примљено лице,
под условима прописаним Законом и то ако: има
одговарајуће образовање из чл. 140 и одговарајуће образовање из чл. 142 Закона о основама система образовања (односно образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које му је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да
за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1
члана 139 Закона доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из члана 139 става 1 тачка 1),
3)-5) Закона саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из става 1 тачка 2) члана 139 се прибавља
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 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 (наставник
који је у току студија положио испит из педагогије
и психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено
образовање); доказ о испуњености услова из Правилника о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 11/2017), који уређује да наставу
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грађанског васпитања у основном образовању и
васпитању могу да изводе лица уколико су, у складу са прописом којим се уређује стално стручно
усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладала програм
обуке за извођење наставе из предмета грађанско
васпитање за одговарајући разред, односно која
су претходно завршила неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања;
Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз
учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори
и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље;
Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање
и занемаривање деце; Здраво да сте, или која
имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно обавештење о положеном испиту за
лиценцу (кандидати за послове наставника, стручног сарадника или секретара школе, осим приправника и других лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита); доказ
да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
представља лекарско уверење не старије од 6
месеци у тренутку подношења пријаве на конкурс,
издато од стране овлашћење здравствене установе (доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са децом и ученицима доставља
само изабрани кандидат по окончању конкурса,
а пре закључења уговора о раду); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које му је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као ни
за кривична дела: насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
доказ да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (доказ
представља извод из казнене евиденције полицијске управе - Одељење за казнену евиденцију),
доказ о држављанству Републике Србије - представља оригинал или оверена копија уверење о
држављанству; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика / доказ о знању српског језика и језика
на којем ће остваривати образовно-васпитни рад
код послодавца (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику / на
српском језику и на језику на којем ће остваривати
образовно-васпитни рад код послодавца); радну
биографију. Кандидати за пријем у радни однос
преузимају и попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Уз потписану пријаву и наведену документацију, потребно је
доставити и документацију на основу које се врши
бодовање по критеријумима из члана 29 Правилника о раду (потврда о оствареном радном стажу
у установама образовања и васпитања и ван установа образовања и васпитања и доказ о стеченом
звању у поступку стручног усавршавања и напредовања, уколико их кандидат поседује). Пријаве
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” поштом на
горенаведену адресу, или лично радним даном
од 08.00 до 14.00 часова. Додатне информације
о конкурсу можете добити од секретара школе на
телефон: 036/314-296. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће узимати у
разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/20. године, односно до 31.
августа 2020. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС 113/2017 и 95/2018),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене
члановима: 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон
и 10/2019) и то: да има одговарајуће образовање - средње образовање у четворогодишњем
трајању; да је похађао, односно завршио обуку
за педагошког асистента - сходно Правилнику о
програму обуке за педагошког асистента („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2010);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се уверењем из казнене
евиденције, које прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе); да има држављанство Републике Србије
(доказује се уверењем о држављанству, у оригиналу или овереној копији не старијој од 6 месеци);
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик, у обавези су да доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
потврду о похађању обуке за педагошке асистенте (оригинал или оверена копија, не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена копија); уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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, као и
да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом - прибавља кандидат

у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе. Доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик, у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће установе да је
кандидат положио испит из српског језика. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса, а пре
закључења уговора о раду. Пријаве се достављају
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“, поштом на горенаведену
адресу или лично радним даном од 8 до 14 часова,
са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36340 Конарево
тел. 036/821-992

Наставник историје

за 75% радног времена, на одређено
време до истека мандата запосленом
коме мирује радно место због избора
на функцију директора школе

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са одсуства ради посебне
неге детета, за рад у издвојеном
одељењу у Богутовцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1
тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и
10/2019). Степен и врста образовања за ове предмете морају бити у складу Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 ,3/17 и
13/2018, 11/2019). Кандидат поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Службени гласник
РС” бр. 75/2014), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 ) и то: да има
одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) чл.
142 ст. 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018,
10/19). Степен и врста образовања морају бити у
складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 13/2018);
да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече18.09.2019. | Број 847 |
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на безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
доказује се изводом из казнене евиденције, који
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова надлежне полицијске управе; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик,
у обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског
језика: да има држављанство Републике Србије
(доказује се уверењем о држављанству, у оригиналу или овереној копији, не старије од 6 месеци). Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе
о завршеном образовању са исправом којом се
доказује да је кандидат стекао образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци);
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе. Доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик, у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља само изабрани кандидат по окончању
конкурса, а пре закључења уговора о раду. Доставити и кратку биографију са наводима о претходном образовању, ранијем раду и кретању у послу.
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“, на
адресу школе или лично, радним даном од 08.00
до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.
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језика - не отварати”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити од секретара школе, лично
(уторком и четвртком).

ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“
37212 Сталаћ, С. Синђелића 4
тел. 037/806-105

Библиотекар

са 23% радног времена,
на одређено време

Наставник српског језика
са 22% радног времена,
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС И 113/17),
испуњава и посебне услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019) и то: 1) има одговарајуће
високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије) и студијама у
трајању од три године или више 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 родоскрвнуће, 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања васпитања
(формулар може преузети са веб-адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
http://www. mpn.gov.rs). Уз пријавни формулар
кандидати треба да доставе: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(извод из казнене евиденције МУП-а Републике
Србије и уверење надлежног суда, оригинал или
оверене копије, не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија,
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ
да кандидат зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Пријаве доставити лично или
поштом, са назнаком „За конкурс - за пријем у
радни однос на радно место: наставник српског

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено
лице које поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС и 113/17), испуњава
и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019) и то: 1) има одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије) и
студијама у трајању од три године или више 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 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
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, у складу
са чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања васпитања (формулар се
може преузети са веб-адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, http://www.
mpn.gov.rs). Уз пријавни формулар кандидати треба да доставe: биографију; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције МУП Републике Србије и уверење надлежног
суда, оригинал или оверене копије, не старије од 6
месеци); уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); доказ да кандидат зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику. Пријаве доставити
лично или поштом, са назнаком „За конкурс - за
пријем у радни однос на радно место: библиотекар - не отварати”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Остале информације
могу се добити од секретара школе, лично (уторком и четвртком).
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Наука и образовање

ЛЕСКОВАЦ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ“
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-880

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Педагошки асистент

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време за школску
2019/2020. годину, односно до
31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019);
да испуњава услове у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“ бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016испр. 13/2016, 2/2017 и 13/2018); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
и непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом;
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има најмање средњу стручну спрему,
обуку за педагошког асистента (завршен прописани програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине); 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
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад.

са 10% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни
формулар, који кандидат преузима са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверене фотокопије); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (диплому
о основним студијама и мастер студијама); уверење о неосуђиваности за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 и тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; писмени доказ
(уверење да је положио испит из српског језика, одговарајуће високошколске установе, којим
потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је
одговарајуће образовање стекао на страном језику). Кандидати који испуњавају услове конкурса,
а који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се могу предати непосредно школи или преко поште на адресу школе. Све
информације у вези са огласом можете добити на
телефон: 016/212-880.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; потписана биографија кандидата; оригинал или оверена
копија дипломе; оригинал или оверена копија
уверења о неосуђиваности; доказ о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад, уколико је неопходан. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити
обавештени на бројеве конктакт телефона које
су навели у својим пријавама. Напомена: неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или фотокопији овереној у
општини, суду или код јавног бележника, биће
одбачене закључком Конкурсне комисије. Рок
за подношење пријаве је осам дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати на адресу школе. Контакт телефон:
016/782-206. Конкурс за пријем у радни однос
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор
именовати посебним решењем. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку прцену способности за рад са децом и
ученицима. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА „ЋЕЛЕ-КУЛА“
18000 Ниш, Радних бригада 28

Наставник предметне наставе
- наставник немачког језика
(изборни страни језик)

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 44,44% радног времена
УСЛОВИ: термини изражени у овом тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни
женски и мушки род лица на која се односе. Учесник конкурса поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Службени гласник Републике
Србије“, број 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 предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став
1 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије”
број 88/2017 - др. закони и 10/2019) и услове из
Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи („Службени
гласник Републике Србије - Просветни гласник“,
број 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и
11/2017) и то: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета;(2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Обавезно образовање кандидата је образовање
из психолошких, педагошких и 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 (који је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има има образовање из
претходног става; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима, 3)
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство
Републике Србије, 5) да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Услови из тачака 1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из тачака 1),
3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Услови: професор, односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил немачки језик). По расписаном
конкурсу учесник конкурса треба да поднесе:1)
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, 2) оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
(само учесник конкурса који је променио презиме односно име после издавања уверења, односно дипломе), 3) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци), 4) оригинал доказа
надлежне полицијске управе да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, не старији од 30
дана), 5) оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, а за лица којима још
није издата диплома оверену фотокопију уверења
о стеченом одговарајућем образовању, 6) 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),
7) оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом
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 (само учесник конкурса
који је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стекао на високошколској
установи у току студија или након дипломирања);
8) оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије, односно оверену фотокопију
доказа о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је
у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу), 9) оверену фотокопију доказа
одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика (само учесник конкурса који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику). Уколико учесник конкурса не
достави доказе из тачака 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде засновао
радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Услови за
заснивање радног односа морају бити испуњени и
после заснивања радног односа. Рок за пријављи-
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вање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. У поступку
одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима, сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима.
Пријаву послати на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

Наставник клавира

на одређено време ради замене
директора школе у првом мандату

Наставник клавира

на одређено време ради замене
помоћника директора за школску
2019/20. годину
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипл. музичар усмерење
пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус клавириста. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Кандидат треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да
има одговарајуће образовање, 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17, 27/2018 - даље: Закони 10/2019), 4. да има
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, као
и извод из матичне књиге рођених. Доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.
Документа се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Пријаву са потребном документацијом доставити у назначеном року
на горенаведену адресу.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Сарадник у звању асистент за
ужу научну област Регионална
географија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: мастер географ, студент докторских студија геонаука. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Кандидати подносе: пријаву, биографију, доказ да су студенти докторских студија,
списак научних радова, као и саме радове, уколико их кандидат има.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

За стицање звања:

1) Наставник у звању доцента за
ужу научну област Теоријска и
примењена математика
на одређено време од 5 година

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

2) Наставник у звању
доцента за ужу научну област
Телекомуникације и обрада
сигнала
на одређено време од 5 година

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

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

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

вању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом
Саду и чланом 5 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду за студијске програме струковних
студија.

на одређено време од 5 година

За избор у звања:

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
одбрањена докторска дисертација из области:
архитектура (уметност) или примењене уметности
и дизајн или сценски дизајн или сценска архитектура и дизајн или завршене мастер академске студије
из области: архитектура (уметност) или примењене
уметности и дизајн или сценски дизајн или сценска
архитектура и дизајн и призната уметничка остварења, да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање 8, односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом
74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за избор
наставника на Универзитету у Новом Саду.

8) Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Механика

5) Наставник у звању доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Теорије и
интерпретације геометријског
простора у архитектури и
урбанизму
на одређено време од 5 година

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

6) Наставник за ужу научну
област Инжењерство заштите
животне средине

и заснивање радног односа у звању
ванредног професора на одређено
време од 5 година или редовног
професора на неодређено време
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области:
инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду или машинско инжењерство,
да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање 8, односно да има
најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању,
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду
и чланом 14 Правилника о ближим минималним
условима за избор наставника на Универзитету
у Новом Саду.

7) Наставник у звању
предавача за ужу научну област
Телекомуникације и обрада
сигнала
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене магистарске студије или специјалистичке академске студије из области електротехничко и рачунарско инжењерство, услови
прописани чланом 74 Закона о високом образоБесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из
области техничка механика или машинство и студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8 или завршене магистарске студије из
области техничка механика или машинство по законима пре доношења Закона о високом образовању
и има прихваћену тему докторске дисертације, као
и услови прописани чланом 84 Закона о високом
образовању, чланом 156 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о
ближим минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом
Саду.

9) Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Производни и услужни системи,
организација и менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни назив доктора наука, односно
доктора уметности или одбрањена докторска
дисертација из области: индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, као и услови
прописани чланом 13 Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

10) Сарадник у звању сарадника
у настави из уметничког поља за
ужу уметничку област Сценска
архитектура, техника и дизајн сценски дизајн
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне академске студије или завршен факултет по законима важећим пре доношења Закона
о високом образовању са просечном оценом најмање 8 из области: архитектура (уметност) или
сценски дизајн или сценска архитектура и дизајн и
уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије или високо образовање
првог степена студија, укупна просечна оцена најмање 8 и најмање 9 из групе предмета за коју се
бира, уколико у тој области нису предвиђене мастер академске студије, као и услови прописани
чланом 83 Закона о високом образовању, чланом
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
163 Статута Факултета техничких наука, чланом
11 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање
радног односа и избор у звање (навести звање,
прецизан назив уже области и датум објављивања
конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом
(списак радова); 3. оверене фотокопије диплома
и додатака дипломама са свих нивоа студија, за
дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; 4. фотокопирану или очитану личну

карту; 5. потврду о оцени резултата педагошког
рада - мишљење студената, уколико кандидат
поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи; 7. фотокопије објављених
научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, односно
признатих уметничких остварења, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну
област за коју се бира, 8. доказе о руковођењу или
учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у
завршним радовима на специјалистичким, мастер
и докоторским академским студијама. За избор у
звање сарадника у настави и сарадника у настави
из уметничког поља приложити и: потврду да је
кандидат студент мастер академских студија или
специјалистичких академских студија.
За избор у звање асистента приложити
и: потврду да је кандидат студент докторских
студија. Уколико кандидат поседује диплому
магистра наука, односно магистра уметности
и потврду да има прихваћену тему докторске
дисертације, односно докторског умнетничког
пројекта. За избор у звање: предавача, доцента, доцента из поља уметности, ванредног професора и редовног професора приложити и
попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање наставника - УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф.
на сајту Универзитета у Новом Саду: https://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба
да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs, у року
предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку
одредницу коју кандидат испуњава неопходно
је приложити доказ у форми одлуке, решења,
потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је
доставити потврду надлежних институција или
навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно
је доставити решење о именовању комисије. За
учешће у програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о
учешћу или навести линк са сајта институције на
ком се јасно види кандидатово учешће у раду.
Као доказе о цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат
може доставити и друге доказе (научне радове
у којима се види цитираност, одштампану листу
цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који
представља услов за избор у звање наставника
у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу
чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на горе наведену адресу,
за сваки конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа посебно. Комисија ће разматрати
само благовремене пријаве. Одлука о избору у
звање ступа на снагу почев од дана ступања на
снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата
на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

Посао се не чека,
посао се тражи
18.09.2019. | Број 847 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

21217 Бачко Градиште, Школска 33

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/20. године
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити примљен кандидат који испуњава
услове из чл. 139 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19), опште услове
из Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
Правилника о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС”, бр. 11/2010) и то: стечено
средње образовање - IV степен стручне спреме;
завршен прописани програм обуке за педагошке
асистенте које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у члану 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да је држављанин Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни формулар са сајта Министарства просвете,
кратку биографију, оверену копију дипломе о
стеченој врсти и степену образовања, оверену
копију извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са документацијом се подносе лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Ближе информације могу се добити на
телефон: 021/290-6039. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

Гајдобра - Нова Гајдобра
21432 Гајдобра, Невесињска 2

Васпитач

у мешовитој васпитној групи
деце узраста од 3 до 5,5 година,
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010,
101/2017, 113/2017, 10/2018): лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске
студије или специјалистичке струковне студије)
или на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године - васпитач, у складу
са Законом; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
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на затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Посебни услови: да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидати који су у току студија положили испите из педагогије и психологије
или су положили стручни испит, односно испит за
лиценцу, испуњавају наведени услов).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, одштампану са
званичног сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати треба да доставе:
оверен препис /фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о
некажњавању из МУП-а, не старије од 6 месеци;
кратку биографију или CV. Докази о здравственој,
психичкој и физичкој способности прибављају
се пре закључења уговора о раду. Доказ да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат које одговарајуће образовање није стекао на српском језику.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“

26000 Панчево, Браће Јовановића 75

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 (у оригиналу или оверену фотокопију); 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; потврда 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 кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит за директора школе); лекарско уверење да кандидат 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. Доставити и биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Сви докази прилажу
се у оригиналу или у овереним фотокопијама не
старијим од шест месеци. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука

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

Наука и образовање

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 „Стевица Јовановић“ Панчево,
Браће Јовановића 75, 26101 Панчево, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора” или лично у
секретаријату школе. Додатне информације могу
се добити код секретара школе, путем телефона:
013/319-166.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
26000 Панчево, Лава Толстоја 30

Андрагошки асистент

на одређено време за школску
2019/2020. годину
УСЛОВИ: послове андрагошког асистента може
да обавља наставник, стручни сарадник и лице
које испуњава услове за пријем у радни однос,
утврђене чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и има најмање средње
образовање; 2) андрагошки асистент мора да има
и савладан програм обуке за оспособљавање за
рад са одраслима - Интегрални програм обуке
за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих, сходно Правилнику о
условима у погледу простора, опреме, наставних
средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање
наставног плана и програма основног образовања
одраслих („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 13/2013); 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 кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), уверење из казнене евиденције (не старије од 6 месеци), доказ о знању српског
језика на којем остварује образовно-васпитни рад
је у обавези да достави кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику, док кандидат који је одговарајуће образовање стекао на
српском језику испуњеност овог услова доказује
дипломом о стеченом образовању коју прилаже и
професионалну биографију. Уколико се подносе
фотокопије докумената, морају бити оверене. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима, лекарско уверење,
подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Претходну психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију о испуњености услова за рад на наведеном
радном месту, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-930, 511-480

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
одсутне запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018). Кандидат треба
да испуњава услове у складу са чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
глас. РС“ бр. 88/2017). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се при закључењу уговора о раду. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са траженом документацијом
послати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141

Наставник математике

са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника - наставник математике; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; в) да има држављанство
Републике Србије; г) да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад; д)
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 за законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријавни формулар
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то:
диплому о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
личну биографију - CV. Сви докази се подносе у
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата

који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са
кандидатима биће обављен у просторијама ОШ
„Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја. Пријаве са
доказима о испуњености услова се предају непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана
од 7.00 до 14.00 часова или поштом на адресу:
ОШ „Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја. Рок за
подношење пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве се предају
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за
пријем у радни однос на радно место наставника
математике“.

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3
тел. 027/371-315, 371-533

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка са
функције директора школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова или да је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или
положио стручни испит (испит за лиценцу) и да
поседује знања у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/15, 10/16, 7/17 и 13/18); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, по члану 139. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др.
закон) и да је држављанин РС. Кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; извод из МК рођених; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци; лекарско
уверење доставља изабрани кандидат при закључењу уговора о раду; уверење да није осуђиван
прибавља установа; потврду са факултета о положеним испитима из психологије, педагогије, методике у вредности од 30 бодова и 6 бодова праксе
или потврду о положеним испитима из педагогије
и психологије, или потврду о положеном стручном
испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.
18.09.2019. | Број 847 |
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Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова или да је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или
положио стручни испит (испит за лиценцу) и да
поседује знања у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/15,
10/16, 7/17 и 13/18); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, по члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др.
закон) и да је држављанин РС. Кандидат доставља оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, извод из МК рођених; уверење о
држављанству не старије од 6 месеци; лекарско
уверење доставља изабрани кандидат при закључењу уговора о раду; уверење да није осуђиван
прибавља установа; потврду са факултета о положеним испитима из психологије, педагогије, методике у вредности од 30 бодова и 6 бодова праксе
или потврду о положеним испитима из педагогије
и психологије или потврду о положеном стручном
испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају
одговарајуће образовање, у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
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на 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 имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; обавезно је
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете
(део „Ново на сајту”), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се својеручно
потписана пријава која садржи: попуњен пријавни
формулар (формулар за пријаву на конкурс); актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта; уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (може
и оверен препис/фотокопија); оверен препис /
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених или оверен
препис / фотокопија; доказ о неосуђиваности
(уверење из МУП-а); уверење (потврда) високошколске установе да кандидат има образовање из
члана 140 ЗОСОВ-а 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 који је у току студија положио
испите из педагогије, психологије и методике или
има положен стручни испит или испит за лиценцу, сматра се 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, али о томе мора да пружи одговарајући
доказ. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Напомена: документација се не враћа кандидатима који доставе пријаве. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Лекарско уверење доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на
адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб
тел. 026/731-034

Наставник француског језика

са 45% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају
одговарајуће образовање, у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; обавезно је
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете
(део „Ново на сајту”), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана пријава која садржи: попуњен
пријавни формулар (формулар за пријаву на конкурс); актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта; уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци (може и оверен препис/фотокопија);
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених или оверен препис / фотокопија; доказ о
неосуђиваности (уверење из МУП-а); уверење
(потврда) високошколске установе да има образовање из члана 140 ЗОСОВ-а 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 који је у току
студија положио испите из педагогије, психологије и методике или има положен стручни испит
или испит за лиценцу, сматра се 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,
али о томе мора да пружи одговарајући доказ.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
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непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Напомена: документација се не враћа кандидатима који доставе пријаве. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Лекарско уверење
доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

Библиотекар

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају
одговарајуће образовање, у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; обавезно је
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете
(део „Ново на сајту”), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана пријава која садржи: попуњен
пријавни формулар (формулар за пријаву на конкурс); актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта; уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци (може и оверен препис/фотокопија);
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених или оверен препис / фотокопија; доказ о
неосуђиваности (уверење из МУП-а); уверење
(потврда) високошколске установе да има образовање из члана 140 ЗОСОВ-а 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 који је у току
студија положио испите из педагогије, психологије и методике или има положен стручни испит
или испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
Бесплатна публикација о запошљавању

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,
али о томе мора да пружи одговарајући доказ.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Напомена: документација се не враћа кандидатима који доставе пријаве. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Лекарско уверење
доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „СЛОБОДАН САВКОВИЋ“
22305 Стари Бановци, Грчка 31
тел. 022/351-214

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/20. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) да имају средње стручно образовање,
односно да поседују IV степен стручне спреме; 2)
да имају завршену обавезну уводну обуку за педагошког асистента; 3) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 5) да имају
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: доказ о стеченој стручној
спреми (оверена копија сведочанства о завршеној средњој школи, сертификат издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја о завршеној уводној обуци за педагошког
асистента); уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених. Доказ
да кандидат није осуђиван за кривична дела и да
му није утврђено дискриминаторно понашање у
смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаве са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти
на адресу школе, лично или поштом, са назнаком
„Конкурс за педагошког асистента”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК”
22221 Лаћарак, 1. новембар 221
тел. 022/670-112

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020, односно до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 141 став 8 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон, 10/2019) и Правилником о програму обуке
за педагошког асистента („Сл. гласник РС” бр.
11/2010); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања: најмање
четврти степен стручне спреме, завршен програм
обуке за педагошког асистента по програму обуке
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете и уз попуњен и одштампан пријавни формулар достављају школи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о завршеном програму обуке за педагошког асистента по програму
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; доказ о знању
српског језика доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 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 њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
краћу биографију. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве
са биографијом се достављају у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за педагошког
асистента“, на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Оглас објављен 04.09.2019. године, у публикацији „Послови“ број 845, поништава се у
целости.

www.nsz.gov.rs
18.09.2019. | Број 847 |
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ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положена обуке из Интегралног програма обуке за
остваривање програма функционалног основног
образовања одраслих, да кандидат испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима/полазницима; да је држављанин
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да познаје српски језик
и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.
У поступку избора андрагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице
локалне самоуправе.
ОСТАЛО: Потребна документација: кандидат
попуњава пријавни формулар скинут са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и уз одштампан, попуњен и
потписан формулар, који је обавезан, доставља
и своју пријаву по конкурсу Конкурсној комисији
школе, и то: диплома о завршеној средњој школи, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење/сертификат о савладаној обуци за андрагошког асистента, доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања - уверење из полицијске станице да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са полазницима доказује се уверењем надлежног дома здравља - службе медицине рада, пре
закључивања уговора о раду и доставља га изабрани кандидат. Предвиђена је психолошка процена способности кандидата за рад са ученицима
у складу са законом. Документацију уз пријаву
доставити у оригиналу или овереним копијама.
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са потребном документацијом слати препоручено
поштом на горенаведену адресу, или предати лично у секретаријату школе, са назнаком „За конкурс
/ андрагошки асистент - Конкурсној комисији школе“, радним данима од 7 до 13 часова.

Педагошки асистент

РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19); да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да познаје српски
језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад и ромски језик - када се ради са ученицима и породицама из ромске заједнице, сходно
члану 141 став 8 и 9 Закона о основама система
образовања и васпитања, када је то неопходно. У
поступку избора педагошког асистента прибавља
се мишљење надлежног органа јединице локалне
самоуправе.
ОСТАЛО: Потребна документација: кандидат
попуњава пријавни формулар скинут са званичне
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и уз одштампан, попуњен и потписан формулар који је обавезан доставља и своју
пријаву по конкурсу Конкурсној комисији школе и
то: диплома о завршеној средњој школи, уверење
о држављанству (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених, уверење/сертификат о положеном нивоу обуке за педагошког
асистента, доказ о знању ромског језика у складу са
законом (потврду издаје високошколска установа
или национални савет ромске националне мањине на основу положеног стандардизованог теста
који израђује министарство), када је то неопходно,
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања - уверење из полицијске
станице да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доказује
се уверењем надлежног дома здравља - службе
медицине рада, пре закључивања уговора о раду
и доставља га изабрани кандидат. Предвиђена
је психолошка процена способности кандидата
за рад са ученицима, у складу са законом. Документацију уз пријаву доставити у оригиналу или
овереним копијама. Неблаговремене, неуредне и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребном документацијом
слати препоручено поштом на горенаведену адресу или предати лично у секретаријату школе, са
назнаком „За конкурс / педагошки асистент - Конкурсној комисији школе“, радним данима од 7 до
13 часова.

ШАБАЦ
ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3
тел. 015/449-280

Директор

на одређено време до 31.08.2020.
године

на период од 4 године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положен одговарајући ниво обуке, најмање уводна
обука за педагошког асистента прописана Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС“, број 11/2010); да кандидат
испуњава услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано
лице: 1) које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 и 10/19), за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога; 2) које
има одговарајуће радно искуство на пословима
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образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 3) које
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 4) које 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; 5) да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018
и 10/2019), 6) које није правноснажно осуђивано
за привредни преступ у вршењу раније дужности директора или вршиоца дужности директора;
7) које има држављанство Републике Србије; 8)
које зна српски језик; 9) које има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 10)
обуку и положен испит за директора установе
(изабрани директор који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност). Кандидат
попуњава пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама образовања и васпитања) и уз одштампани пријавни формулар треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању из члана 140 ст. 1 и
2 Закона (кандидати који су високо образовање
стекли по прописима о високом образовању почев
од 10. септембра 2005. године подносе оверену
фотокопију дипломе и основних и мастер студија); оригинал или оверену фотокопију доказа
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци оригинал или
оверену фотокопију); оригинал или оверену фотокопију потврде о томе да има одговарајуће радно
искуство у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију доказа да је стекао средње, више
или високо образовање на српском језику или да
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће вискошколске установе (диплома
о стеченом одговарајућем образовању издата на
српском језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се као доказ о знању српског језика); уверење суда да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није предходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018
и 10/2019), не старије од 6 месеци, оригинал и
оверену фотокопију; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци - оригинал или оверену фотокопију доставља
кандидат који буде именован за директора пре
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закључења уговора о раду (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да није
правноснажно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности директора или вршиоца дужности директора (издаје надлежни привредни суд, оригинал или оверена фотокопија, не
старије од шест месеци); уверење МУП-а да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци,
оригинал и оверену фотокопију); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) за кандидата на
конкурсу који поседује тај доказ (фотокопију која
не мора бити оверена); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања дужан је да достави кандидат на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе (фотокопију која не мора бити оверена)
или да достави својеручно потписану изјаву да за
време вршења дужности директора није вршен
стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање (са назнаком да изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу); биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе.
ОСТАЛО: Кандидати који имају положен испит за
директора немају предност у односу на кандидате
који немају, али изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доставља кандидат који буде именован за директора пре закључења уговора о раду (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Након
истека рока за достављање пријава није могуће
достављање доказа о испуњености услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријава са потребном документацијом подноси се у
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора школе“. Документација се може доставити
лично или поштом на горенаведену адресу. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на број телефона: 015/449-331.

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“
15356 Глушци, Светомира Алимпића 3
тел. 015/449-280

Наставник математике

са 44,44% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019), као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/2018). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за
пријем у радни однос, односно да у радни однос у
установи може да буде примљено лице, под услоБесплатна публикација о запошљавању

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

матичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер, треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и
информатике.

Педагог

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 и члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), као и Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018).
Члан 139 Закона о основама система образовања
и васпитања прописује услове за пријем у радни
однос, односно да у радни однос у установи може
да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС- Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018) прописани су степен и
врста образовања за извођење наставе и других
облика образовно-васпитног рада на радном месту
стручни сарадник - педагог, и то: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер
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школске педагогије, дипломирани школски педагог
- психолог, дипломирани педагог, мастер педагог,
дипломирани педагог - мастер.

Наставник руског језика

са 55,56% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019), као и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017). Члан 139
Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос,
односно да у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање;
2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става
1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 13/2018) прописани су степен и врста
образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту
наставник руског језика, и то: професор, односно
дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил руски језик); мастер професор слависта - руски језик и књижевност.
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ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар треба да достави: доказ да поседује одговарајуће
образовање (оверену фотокопију дипломе), да
је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству РС - оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест месеци), доказ да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад,
односно српски језик (диплома издата и стечена
на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из
српског језика са методиком оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Након истека рока
за достављање пријава није могуће достављање
доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези
са чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на
које кандидат конкурише и податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује).
Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од
дана оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

Школа је знање,
посао је занат

ВАЉЕВО
ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

14210 Уб, Краља Петра I Ослободиоца 13
тел. 014/411-681

Дипломирани економиста за
рачуноводствене послове

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Кандидати морају испуњавати следеће услове: да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
организацији и систематизацији послова у ШОМО
„Петар Стојановић“ Уб и то: високо образовање
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким
струковним студијама по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
или на основним студијама у трајању од 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. и који су стекли академски
назив мастер са назнаком звања другог степена
академских студија из области финансија, банкарства и берзанског менаџмента, који су стекли високо образовање на основним студијама у трајању
најмање 4 године, дипломирани економиста, као
и лице које има високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), у трајању од 3 године или више
образовање економског смера; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
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; да имају
држављанство РС; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о дипломирању
ако није издата диплома, оригинал уверења о
неосуђиваности (из надлежног суда и МУП-а),
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; доказ да је диплома или
уверење издато на српском језику, односно потврда установе која је издала диплому да је кандидат
пратио наставу на српском језику; оверене копије
поднетих докумената не смеју бити старије од 6
месеци. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење)
изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности коју
врши НСЗ, применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека
за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена. Решење о
избору кандидата по објављеном конкурсу у пуб-
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ликацији „Послови“ донеће се у складу са законом.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, радним даном од 10 до 12 часова и на тел. 014/411-681.

В РА Њ Е
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

Професор српског језика

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 VII
степен стручне спреме у складу са Правилником
о стручној спреми, да није осуђиван на безусловну казну затвора дуже од 6 месеци, да се против
кандидата не води истрага. Рок за пријављивање
на конкурс 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 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
Стубал, Владичин Хан
тел. 017/484-331

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу стручне спреме по Правилнику о
условима у погледу простора, опреме, наставних
средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање
наставног плана и програма основног образовања
одраслих („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2010), као и услове за заснивање радног односа прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: уверење
о држављанству, диплому о стеченом средњем
образовању, потврду о завршеној уводној обуци,
извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 017/484-331.

је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона:
017/484-331.

СРЕДЊА ПОСЛОВНА ШКОЛА
“ТРАЈКОВИЋ”
17500 Врање, Филипа Филиповића 28

Професор српског језика и
књижевности

са 5% норме, на одређено време
до краја школске године

Дипломирани правник

са 5% норме, на одређено време
до краја школске године

Професор математике

са 5% норме, на одређено време
до краја школске године

Професор економске групе
предмета

са 5% норме, на одређено време до
краја школске године
3 извршиоца

Професор физичког васпитања
са 5% норме, на одређено време
до краја школске године

УСЛОВИ: у складу са чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и посебни услови у складу са чл. 135 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017). Кандидати морају да поседују и
лиценцу у складу са чланом 147 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о поседовању лиценце, доказ о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима доставити на адресу школе.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
у погледу стручне спреме по Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте („Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2010), као
и услове за заснивање радног односа прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству,
диплому о стеченом средњем образовању, потврду о завршеној уводној обуци, извод из матичне
књиге рођених. Рок за пријављивање на конкурс
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду треба да испуњавају и услове прописане члановима 122 став 5, 139 и 140 ставови 1 и 2 3акона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон
и 10/2019), и то: да поседују одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, педагога или 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 педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука (са завршеним студијама 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 кандидат поседује лиценцу, односно положен стручни испит за
наставника, психолога или педагога (дозволу за
рад наставника, педагога или психолога); да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; обуку и положен испит за директора установе; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело или привредни преступ утврђен Законом о
основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверену
фотокопију (не старији од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика (за кандидате који
нису стекли одговарајуће образовање на српском
језику); оверен препис / фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање) - прибавља се од надлежне полицијске
управе (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежног основног
и вишег суда да против кандидата није покренут
кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, подигнута оптужница или донето решење
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци);
уверење да кандидат није правноснажно осуђен
за привредни преступ (прибавља се од надлежног привредног суда); доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
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рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пробавља се од надлежне здравствене установе;
потврду о радном искуству; доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника, уколико га кандидат поседује); оверен
препис/фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским
подацима и оквирни план рада за време мандата.
Пријаве доставити на адресу: Основна школа „9.
српска бригада“, Кнеза Милоша 11, 19370 Бољевац, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок
за подношење молбе је 15 дана од дана објављивања конкурса. За све додатне информације
можете се обратити секретару школе, на телефон:
030/463-343, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Министар у року од 30 дана од дана пријема документације коју му доставља школски одбор, врши
избор директора школе и доноси решење о његовом именовању, о чему школа обавештава лица
која су се пријавила на конкурс.

ЗРЕЊАНИН
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник предметне наставе
(Економика туристичких и
угоститељских предузећа,
набавка и физичка дистрибуција,
Предузетништво) и наставник
практичне наставе - образовни
профил Трговац
са 80% радног времена, на
мађарском језику, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

ходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму или Менаџер
у хотелијерству. Лице из подтач. (7)-(10) треба да
је у току студија изучавало наставне садржаје из
области предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа.
Набавка и физичка дистрибуција - на мађарском језику, образовни профил Трговац: (1)
дипломирани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (3)
мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије у области Економије.

Економија - образовни профил Пословни
администратор: (1) дипломирани економиста;
(2) дипломирани економиста смера финансијски,
банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; (4)
дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (5) мастер економиста, претходно
завршене основне академске и мастер студије у
области економије.

Предузетништво - на мађарском језику, образовни профил Трговац: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер у
рачуноводству и ревизији; (3) дипломирани економиста - менаџер у трговини; (4) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије у
области Економије; (5) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџмент и
организација, студијска група Менаџмент.

Рачуноводство - економски техничар, Јавне
финансије - финансијски администратор: 1)
дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански
менаџмент; (3) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; (4) дипломирани економиста у
области међународног пословања; (5) дипломирани
економиста - менаџер у банкарству; (6) мастер економиста, претходно завршене основне академске и
мастер студије у области економије.

Практична настава - образовни профил
Трговац, на мађарском језику: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) дипломирани економиста - менаџер у трговини; (4)
мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије у области Економије.

Наставник предметне
наставе (Основи туризма и
угоститељства, Економија,
Рачуноводство, Основи
економије, Основи туризма и
угоститељства, Јавне финансије,
Маркетинг)
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Економија, право и администрација („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015,
11/2016, 2/2017, 1/19 и 9/19), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр.
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/28),
Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гл. РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.
13/16, 2/201, 13/2018 и 7/19) под одговарајућим
образовањем услове испуњавају:

УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Економија, право и администрација
(„Сл. гл. РС - Просветни гл.“, бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 1/19 и 9/19), Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/28), Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гл. РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.
13/16, 2/201, 13/2018 и 7/19), под одговарајућим
образовањем услове испуњавају:

Економика туристичких и угоститељских
предузећа, на мађарском језику: (1) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер
туристички менаџмент; (2) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (3) дипломирани менаџер у
хотелијерству; (4) дипломирани менаџер у туризму; (5) дипломирани економист; (6) дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; (7) дипломирани економиста - менаџер у
рачуноводству и ревизији; (8) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије
у области Економије; (9) мастер туризмолог; (10)
мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер, прет-

Основи туризма и угоститељства (образовни
профил Туристичко-хотелијерски техничар,
конобар): (1) дипломирани економист; (2) дипломирани туризмолог; (3) дипломирани географ - туризмолог; (4) дипломирани географ (туризмолог); (5)
дипломирани менаџер у туризму; (6) дипломирани
економиста - менаџер за туризам, смер туристички
менаџмент; (7) дипломирани економиста - менаџер
за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (8)
дипломирани менаџер у хотелијерству; (9) мастер
економиста, претходно завршене основне академске
студије у области Економије; (10) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије
на студијском програму Туризам и хотелијерство;
(11) мастер менаџер, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму: Менаџер
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у туризму или Менаџер у хотелијерству; (12) мастер
туризмолог, претходно завршене основне академске
студије у области географије.

Основи економије - туристичко-хотелијерски
техничар: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста пословно-правног смера; (3) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и
ревизији; (4) мастер економиста, претходно завршене
основне академске студије у области Економије.
Маркетинг - економски техничар: (1) дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста
за рачуноводство и ревизију; (3) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (4)
мастер економиста, претходно завршене основне
академске и мастер студије у области економије; (5)
мастер инжењер организационих наука, претходно
завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм - менаџмент и
организација; (6) мастер инжењер менаџмента.

Наставник предметне наставе математика

са 50% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника,стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација („Сл.
гл. РС - Просветни гл.“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
1/19 и 9/19), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гл. РС
- Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015,
11/2016, 2/2017, 13/28), Правилником остепену и
врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС“, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр. 13/16, 2/201, 13/2018 и 7/19), под
одговарајућим образовањем услове испуњавају:
Математика: (1) професор математике; (2)
дипломирани математичар; (3) дипломирани
математичар за теоријску математику и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство
и информатику; (5) дипломирани математичар
- информатичар; (6) дипломирани математичар
- професор математике; (7) дипломирани математичар за математику економије; (8) професор
математике - теоријско усмерење; (9) професор
математике - теоријски смер; (10) професор математике и рачунарства; (11) професор информатике
- математике; (12) професор хемије - математике;
(13) професор географије - математике; (14) професор физике - математике; (15) професор биологије - математике; (16) дипломирани математичар
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- астроном; (17) дипломирани математичар - теоријска математика; (18) дипломирани математичар
- примењена математика; (19) дипломирани математичар - математика финансија; (20) дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани професор математике - мастер; (23) дипломирани математичар - мастер; (24)
мастер математичар; (25) мастер професор математике. Лице из тачке 13) овог члана које је стекло
академско звање мастер мора имати претходно
завршене основне академске студије на студијским
програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија
или Основи геометрије). Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета математика
у подручју рада Економија, право и администрација
може да изводи: дипломирани математичар - мастер математике финансија.

Наставник предметне наставе немачки језик

са 38,9% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија, право и
администрација („Сл. гл. РС - Просветни гл.“, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/19 и 9/19), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015,
11/2016, 2/2017, 13/28), Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС“, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр. 13/16, 2/201, 13/2018
и 7/19), под одговарајућим образовањем услове испуњавају: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
професор немачког језика и књижевности и
италијанског језика; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Немачки језик и књижевност); мастер професор
немачког језика и књижевности; мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил Немачки
језик и књижевност); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет).
ОСТАЛО: 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 и 13/2017 - одлука УС), 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 стекоо: 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; изузетно, наставБесплатна публикација о запошљавању

ник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова су саставни део пријаве на конкурс, осим
доказа о психичкој, физичкој и здравственој
способности, који се доставља пре закључења
уговора о раду. Учесници конкурса треба да
доставе: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне
спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ
о испуњавању 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); 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 4 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“. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају
лично на адресу: Економско-трговинска школа
„Јован Трајковић“ Зрењанин, 23000 Зрењанин,
Скерлићева бб, са назнаком „За конкурс“.

Пословни центри НСЗ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

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

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценoм најмање 8 и који показује смисао за
наставни рад.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и
стручном звању, списак објављених научних и
стручних радова, књиге и сами радови), подносе
се факултету у року од 8 од дана објављивања у
публикацији „Послови“ на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Оглас објављен у публикацји „Послови“
број 831 од 29.05.2019. године поништава
се за радно место: наставник у сва звања за
ужу научну област Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса, 2 извршиоца.

Посао се не чека, посао се тражи
18.09.2019. | Број 847 |
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Пројекат за помоћ женама у пољопривреди

П

КАКО УНАПРЕДИТИ БИЗНИС

ројекат „Економско јачање жена у пољопривреди“ спроводи се уз подршку Агенције Уједињених нација за родну
равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women),
у оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“, који је финансиран од стране Европске уније. Недавно су
потписани и меморандуми о сарадњи са свим општинама на
територији Колубарског округа (Мионица, Лајковац, Осечина, Уб,
Љиг) и са Градом Ваљевом. Пројекат се спроводи у три фазе у
наредних годину дана.
Прва фаза је едукативна, кроз коју ће 120 пољопривредница
са територије Колубарског округа проћи кроз 5 различитих едукација које ће им омогућити да стекну знање из области писања
пројеката, израде бизнис и стратешких планова, коришћења модерних технологија у процесу пласмана робе и истраживања тржишта. Друга фаза се односи на повезивање пољопривредница
у ново удружење пољопривредница Колубарског округа, које ће
им омогућити да заједно и ефикасније заступају своје интересе.
Трећа фаза представља укључивање пољопривредница у
процесе рада јединица локалних самоуправа на територији Колубарског округа, кроз израду анализе родно одговорног буџетирања за општине укључене у пројекат, што ће омогућити да у
будућности буџетом тих јединица локалних самоуправа посебна
средства буду намењена за жене у пољопривреди. Кроз пројекат
ће се обезбедити и веб-платформа, на којој ће пољопривреднице
моћи да се повезују између себе, али и да буду директно доступне купцима и привредном сектору, као и добављачима.
Слободан Гвозденовић, градоначелник Ваљева, по професији лекар, истиче да је свестан лошег положаја пољопривредница који се може сагледати и кроз велики проценат оних које

немају здравствено осигурање, због тога што нису у могућности
да уплаћују порезе и доприносе услед лошег пословања њиховог газдинства. Гвозденовић је изразио наду да ће овај пројекат
помоћи пољопривредницама са територије Колубарског округа
да унапреде своје пословање, чиме би се ојачао и положај жена
у друштву.
Јелена Ружић, координаторка пројекта, нагласила је да је сарадња са општинама од изузетне важности, јер кроз њу имају
лакши увид у положај пољопривредница, као и да верује да ће
из овог пројекта изаћи једно јако, активно удружење пољопривредница, које ће бити актер свих позитивних промена у будућности, када је у питању положај жена у руралном делу Србије.
Извор: бизнис.телеграф.рс

Србија дели знања из области дигитализације

СРБИЈА ДИГИТАЛИЗУЈЕ
„Србија дигитализује“ - званични је пројекат у оквиру којег
ће Србија поделити знање и искуство с другим земљама, у
којима су већ заинтересовани за наше системе „Бебо, добро дошла на свет“, е-Инспектор, е-Рецепт. „Добра ствар је што смо
брзо развијали системе који су омогућили електронске услуге
грађанима. Због тога су земље у региону веома заинтересоване за систем размене података између државних органа, који
зовемо е-ЗУП“, каже Михаило Јовановић, директор Канцеларије
за ИТ и е-Управу.
„Велики корак је био Закон о општем управном поступку,
који је обавезао све органе да размењују податке. Имали смо

Бесплатна публикација о запошљавању

жељу и идеју да неутралишемо редове, велика чекања од шалтера до шалтера, тако да грађани не морају да буду више курири“, истиче Зоран Касаловић, државни секретар у Министарству
за државну управу и локалну самоуправу.
Дигитално смо се увезали са Републиком Северном Македонијом успостављањем једношалтерског граничног прелаза.
Помажемо у тој трансформацији и Републици Српској, а заинтересована је и Црна Гора.
„Свака земља ће моћи да аплицира за поједини сегмент
овог програма. Радићемо, пре свега, у сарадњи са нашим Министарством спољних послова, које ће бити укључено у рад
комисије која ће одлучивати која земља може да добије помоћ Србије у процесу дигитализације. Такође, постојаће и та
политичка одлука којој земљи желимо да пренесемо наша
искуства и знања која смо стекли у сегменту трансформације
јавне управе“, напоменуо је Михаило Јовановић.
Околне земље преписују и портале наших званичних
институција. Чим програм размене знања у дигитализацији званично усвоји Влада, биће оглашен на њеном и сајту
Канцеларије за информационе технологије и е-Управу.
„Ми дигиталци мислимо да је мало рано за то и да Србија
треба много више да уради. Више бисмо волели када би држава још помогла нама, а тек онда да помажемо другима на
том путу“, рекла је за РТС Зоја Кукић из „Дигиталне Србије“.
Због великог интересовања за програм „Србија дигитализује“, у Влади Србије размишљају о формирању центра за
ширење савремених технологија у региону, који ће се бавити
вештачком интелигенцијом, блокчејном и другим напредИзвор: ртс.рс
ним технологијама.
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Шта доноси нови Закон о рачуноводству

„ЗБОГОМ“ КЊИГОВОЂАМА СА КУРСОМ
У Министарству финансија кажу да је крајњи циљ доношења новог закона
подизање нивоа квалитета финансијског извештавања у нашој земљи и
усклађивање са најбољом међународном праксом

К

њиговође које су свој посао научиле на курсевима и
за посао рачуновође немају лиценцу, прве су на удару
новог закона који регулише ову област, а чија је јавна
расправа завршена пре неколико дана. Практично, око
5.000 књиговођа који нису професионалци сада ће морати поново да полажу испит, јер ће им за бављење овим послом убудуће бити потребан сертификат.
Још једна значајна новина, која је на предлог Рачуноводствене коморе Србије уврштена у нацрт новог Закона о рачуноводству, јесте достављање само једног редовног годишњег
финансијског извештаја – до 31. марта, уместо досадашња
два – 28. фебруара (за статистику) и 30. јуна.
Из овог професионалног удружења рачуновођа инсистирају и на брисању одредбе закона којом се дефинише обавеза издавања само електронског рачуна, јер тврде да су
делатности у Србији специфичне и да тако нешто наше законодавство не може подржати. Конкретно, наводе примере
пољопривредне производње, грађевине, процедуре приликом извоза и царине, итд.
Како „Блиц Бизнис“ сазнаје, сви консултанти који раде на
изради новог Закона о рачуноводству до 9. септембра требало је да се изјасне о сугестијама достављеним током јавне
расправе, а затим Министарство финансија коначну верзију
нацрта шаље на Владу.

Надлежност за лиценцирање
Према подацима Савеза рачуновођа и ревизора Србије,
у нашој земљи ради нешто више од 2.000 лиценцираних рачуновођа који поштују све међународне стандарде и имају
континуирану едукацију. С друге стране, статистика показује
да укупно око 7.000 људи редовно потписује финансијске извештаје предузећа, а нису „професионалци“ и не руководе се
никаквим етичким кодексима, изјавио је за „Блиц Бизнис“
Перо Шкобић, генерални секретар Савеза рачуновођа и ревизора Србије.
Како највећи број малих фирми поверава вођење књига
управо таквим малим агенцијама, односно рачуновођама,
највише интересовања и дискусија поводом новог Закона о
рачуноводству изазвала је управо одредба према којој ће један од услова за рад књиговодствене агенције бити да има
најмање једног стално запосленог рачуновођу који има лиценцу организације чланице Међународне федерације рачуновођа (IFAC – International Federation of Accountants). У
Србији је тренутно пуноправни члан IFAC само Савез рачуновођа и ревизора Србије.
Предложени рок за усаглашавање са овом одредбом је
три године од почетка примене новог закона, која је планирана од 1. јануара 2020. године, што значи до краја 2022. „Држава новим законом жели да уведе дисциплину у ову област, јер
су у рачуноводство ушли и конобари, фризери, техничари...
Одсутна је свака суштинска контрола и то је заиста велики
проблем“, каже Шкобић. Он подсећа да Савез од 1989. године
организује полагање испита за добијање лиценце професионалних рачуновођа и да је свуда у свету пракса да се полаже
код организације која је чланица IFAC.
У Рачуноводственој комори Србије су другачијег мишљења. Они сматрају да Савез рачуновођа и ревизора не би
смео да има монопол на организовање испита и оцењују да
се на овај начин потцењују дипломе. Ипак, сагласни су да
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Око 5.000 књиговођа који нису
професионалци сада ће морати
поново да полажу испит, јер ће им
за бављење послом убудуће бити
потребан сертификат
држава мора да уреди начин на који се воде пословне књиге. „Сматрамо да би професионална звања требало да издаје
стручно тело, које ће имати поверен посао, односно јавно
овлашћење од Министарства финансија и које ће радити по
усвојеном програму. Законом о рачуноводству требало би да
се пропишу јасни критеријуми за избор чланова Националне
комисије за рачуноводство, где услов мора бити потврђена
стручност и знање у области рачуноводства и одлична библиографија у досадашњем раду“, објашњава Снежана Митровић, председник Рачуноводствене коморе Србије. Она додаје
да би комисију требало да чини 10 чланова и да би то требало
да буду представници високошколских установа из области
рачуноводства, Министарства финансија, професионалних
удружења која окупљају рачуновође у Србији и раде у складу
са препорукама IFAC-а.
„Залажемо се да рачуновође пред оваквом комисијом
полажу једнодневни испит у оквиру кога ће бити 30 задатака кроз које могу да покажу своје знање, а сви са искуством
дужим од 10 година у професији требало би аутоматски да
добију лиценцу“, истакла је Митровићeва.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Како до лиценце?
Према тренутно актуелном пропису, полагање испита организује Савез рачуновођа и ревизора Србије, и то два пута годишње. Перо Шкобић наводи да су сви трошкови на које треба да
рачунају заинтересовани чланарина - 64 евра и испит - 29 евра.
„За оне који већ раде и имају праксу сам испит неће бити
неки велики проблем, док осталима, који мисле да је довољно
да узму рачуноводствени програм и завршили су посао, свакако неће бити тако лако“, објашњава наш саговорник и додаје да
највећу галаму дижу управо рачуновође које немају сертификат.
Иначе, лиценца се обнавља сваке године. Шкобић каже
да је за обнову потребна континуирана едукација и похађање
стручних семинара, односно прикупљање 40 бодова годишње, како би рачуновође биле у току са прописима који се
стално мењају и усаглашавају.

Само један финансијски извештај
Из Рачуноводствене коморе Србије наводе да се нови закон односи само на пружаоце услуга, односно правна лица и
предузетнике који се баве рачуноводством, а не и на рачуновође који раде у фирмама и воде рачуна о 350.000 компанија.
Снежана Митровић наглашава да би, према њиховом мишљењу, требало да се односи на све.
„У Нацрту закона је усвојена наша сугестија да се више
не достављају два финансијска извештаја годишње – 28. фебруара за статистику и 30. јуна, него само један редовни финансијски извештај – 31. марта. То је важно зато што имамо
скраћен рок од три месеца да урадимо ефекте везано за извештај о трансферним ценама, а јако је важно и зато што ће
држава раније добити приход од пореза на добит и самосталне делатности“, подсећа саговорница „Блиц Бизниса“.
Рачуноводствена комора Србије сматра и да би код извештаја за микро и мала правна лица (реч је о скраћеном
сету финансијског извештаја) из Предлога закона требало избацити обавезне напомене уз извештаје.

У Рачуноводственој комори Србије
сматрају да Савез рачуновођа и
ревизора не би смео да има монопол
на организовање испита за
рачуновође и оцењују да се на овај
начин потцењују дипломе
Бесплатна публикација о запошљавању

Нацртом закона предвиђено је
да се више не достављају два
финансијска извештаја годишње,
28. фебруара за статистику и
30. јуна, него само један редовни
финансијски извештај - 31. марта
„Још једна одредба која се мора брисати је обавеза издавања искључиво електронског рачуна, јер су делатности у
Србији специфичне и наше законодавство то не може подржати. Тако нешто је немогуће извести код пољопривредне
производње, грађевине, царињења,...“, објашњава Снежана
Митровић и додаје да се Комора такође залаже за смањење
казни прописаних законом за 50 процената.

Циљ је квалитет извештавања
Примена новог Закона о рачуноводству требало би да почне са финансијским извештајима за 2020. годину, који ће се
достављати 2021. Како наводе представници Министарства
финансија, крајњи циљ доношења новог закона је подизање
нивоа квалитета финансијског извештавања у нашој земљи
и усклађивање са најбољом међународном праксом. Нацрт
закона о рачуноводству предвиђа увођење јасних услова за
професионално пружање рачуноводствених услуга, као и посебног јавног регистра пружалаца рачуноводствених услуга,
чиме би се унапредио квалитет ових услуга.
Међу бројним коментарима струке на Нацрт новог закона,
издваја се и став да директиве ЕУ ипак не захтевају лиценцирање рачуновођа и да само мањи број држава ЕУ има овакву
законску обавезу, али зато све имају обавезу лиценцирања ревизора. Такође, део рачуновођа сматра да овакав услов не би
побољшао квалитет финансијског извештавања у Србији, али
да је потребно пронаћи адекватна решења и, између осталог,
предлажу мере надзора и измене у области ревизије.
Струка наводи и да је стварни разлог за услов да агенција мора
имати најмање једног лиценцираног рачуновођу заправо то што
Влада Србије не жели поново да се нађе на листи ФАТФ земаља
(које имају стратешке недостатке у борби против прања новца и
финансирања тероризма). Наиме, један од захтев МАНИВАЛ-а,
тела Савета Европе које процењује поштовање стандарда у овој обИзвор: блиц.рс
ласти, јесте и лиценцирање рачуновођа.
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Шта је показала примена новог закона за сезонске раднике
у пољопривреди

НА ДОБИТКУ И СЕЗОНЦИ И ДРЖАВА

О

д почетка године, када су почеле електронске пријаве
на ПИО осигурање сезонских радника у пољопривреди,
у легалне оквире је ушло 80 одсто њих. За око 20.700
сезонаца на име пореза и доприноса држави је уплаћено више од милион евра. Због тога ће министар пољопривреде
предложити да се максималан број радних дана по овом основу повећа са 120 на 180.
За неке је додатни приход пред летовање, а неки су од
сезонског брања одшколовали децу. Како било, од 1. јануара
највећи број њих послодавци су електронски пријавили на пензијско, инвалидско и здравствено осигурање у случају повреде
на раду. То их кошта 300 динара по раднику дневно, што кажу

ШТА ЈЕ ПРОПИСАО НОВИ ЗАКОН?
Нови закон о радном ангажовању сезонаца у области пољопривреде, рибарства и шумарства, који се примењује од почетка ове
године, прописао је поједностављен поступак пријаве и одјаве
сезонаца, као и обрачун плаћања пореских обавеза. Послодавац је сада у обавези да искључиво електронским путем, преко
портала (сезонскирадници.гов.рс), пријави сезонског радника
за преподневну смену најкасније до 10 часова пре подне, односно за послеподневну смену у периоду између 13 и 15 часова. Обрачун је врло једноставан и лак. Послодавац уноси ЈМБГ
радника, временски период и врсту посла који радник обавља.
Према новом закону, рок за плаћање пореских обавеза је сваког 15. за претходни месец. Обрачун пореских обавеза за 2019.
годину износи 303 динара по дану ангажовања радника. Износ
пореза и доприноса је фиксан, без обзира на висину исплаћене накнаде за рад и не зависи од часова проведених на раду.
На овај начин сезонски радници остварују право на пензијско и
инвалидско осигурање, али и на здравствену заштиту. Уплатом
одговарајућих доприноса радницима тече радни стаж и остварују право на исплату пензије након проведених 15 година на
раду на овим пословима, сходно одредбама Закона о раду.
Такође, остварују одговарајућа права из области здравствене
заштите за случај евентуалне повреде на раду и професионалне болести. Уколико се та лица налазе на евиденцији службе
за запошљавање није им ускраћено право на исплату новчане
накнаде за време привремене незапослености, а уколико су корисници социјалне помоћи и даље остварују право на исплату
сходно овој врсти помоћи.
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да није утицало на смањење дневнице, која износи око 2.000
динара.
Око 245 послодаваца ангажовало је сезонске раднике у
пољопривреди 461 хиљаду пута. „За нас је много лакше што
се тиче и саме исплате радника и што се тиче безбедности
тих радника“, каже Љубомир Милошевић, директор „Наше
јабуке“.
„Послодавац може и да их одјави уколико је лоше време
или се тог дана не ради у пољу, тако да они имају могућност да уколико су незапослена лица или примаоци неких
социјалних помоћи и даље задрже тај статус и остваре право
на примања која по том основу имају“, каже Зоран Јаковљев
из ГИЗ-а.
„Најбројнији сезонци су млади од 18 до 30 година, као и
средовечни од 46 до 60 година. Млади дођу, оду, они нису толико поуздани, част изузецима, има ту и добрих момака и девојака, али махом су старији радници поузданији што се тиче
редовних долазака“, истиче Љубомир Милошевић.
За министра пољопривреде Бранислава Недимовића, који
је заједно са НАЛЕД-ом иницирао електронску пријаву сезонаца, пројекат је успешнији од очекиваног. Каже да су на добитку
и држава и радници.
„Наспрам 4.500 људи, колико смо имали у целокупном систему по претходним прописима, сада већ имамо 20.500. Идеја
нам је да повећавамо број дана код послодавца са садашњих
120 на 150, можда чак 180, јер нам то траже произвођачи којих
је већ 240 у систему и они су сви сад у игри, а раније су били у
црној зони“, наглашава Недимовић.
Стручњаци за радно право поздрављају повећање економских права радника, али истичу да мора да се ради и на побољшању социјалних права. Синдикално организовање или право
на штрајк у Србији су омогућени само запосленима. У Западној
Европи та права се признају и запосленима преко агенције, односно ангажованим по основу уговора о привременим и повреИзвор: ртс.рс
меним пословима.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Предузетничка прича

ШАНСА ЗА МЛАДЕ У ТУРИЗМУ
Горан Стојановић из Сокобање после две и по деценије живота и рада у Њу
Џерсију вратио се са породицом у Србију и почео да се бави туризмом.
Каже да су ваучери које је увела Влада Србије допринели развоју домаћег
туризма и да у овој делатности млади имају прилику да се запосле
и развију сопствени бизнис

У

мирном делу Сокобање, на 2,5 километара од њеног центра, 900 метара
од главног пута, а 1.500 метара од
популарног Аква парка „Подина“,
налазе се Конаци „Романов“. Овај угоститељско-смештајни објекат подигли су Горан и Ана Стојановић, када су одлучили
да се врате из Америке у Србију. Горан је
с друге стране Атлантика, у Њу Џерсију,
живео и радио 26, а супруга Ана 10 година. Када их је Бог наградио децом, нека
сила их је, како кажу, вукла ка отаџбини.
Пре свега су желели да им деца одрастају
у Србији. Тако су и одлучили да се са тада
двоипогодишњом Ангелином и 18-месечним Николајем врате на Анину очевину у
насеље Дрењар и у том еколошки очуваном амбијенту северног обода сокобањске
котлине баве туризмом.
Горан је размишљао: „Ако су Римљани ценили и користили добра природе у
срцу Србије, па што не бисмо и ми“. Пре
пет година изградили су конаке, како за
удобан и леп живот породице, тако и за
госте којих у једном тренутку може да
буде и до 40. Своја пословна искуства
стечена у иностранству Горан је пренео
на наш простор, тако да је нови бизнис
успешно почео да се развија.
Конаци имају девет смештајних јединица, које су једнако комфорне за
смештај парова и породичне одморе, али
и за интимна и нешто већа друштва, а
могу да угосте од две до четири особе.
Климатизоване су и имају централно
грејање, па су погодне за одмор и боравак током читаве године. Површине
су од 25 до 30 квадрата и оплемењене
дрвеним паркетима и теписима, што
их чини топлим и веома пријатним. Све
собе имају ЛЦД телевизоре, кабловску и
интернет мрежу, мини-кухиње са фрижидером и шпоретом, купатила... У оквиру Конака „Романов“ постоји и панси-

ДОБРОТВОР
Током живота и рада у иностранству
Горан Стојановић је био познат и као
велики добротвор, па тако и сада Конаке „Романов“ не гледа кроз финансијски
обрт, већ више као својеврсну задужбину
и потребу да покаже љубав према домовини и ближњима.

Бесплатна публикација о запошљавању

ВАУЧЕРИ
Увођење туристичких ваучера пре неколико година изазвало је велико интересовање грађана и туристичких места,
односно објеката у којима ваучери, у
вредности од 5.000 динара, могу да се
искористе. Током 2017. и 2018. године подељено је по 100.000 субвенционисаних
ваучера за одмор, а 2019. године 120.000.
Сокобања је једна од водећих дестинација по питању реализације ваучера.

онски ресторан, па боравак гостију може
бити сасвим растерећен и обогаћен свежим намирницама и традиционалним
специјалитетима српске кухиње, који
углавном стижу са оближњих сеоских
газдинстава. Такође, лепо уређена башта
право је место да сви гости уживају у кафици или освежавајућим пићима, а ту је
и настрешница са много хладовине испод ораха, што посебно прија у летњим
месецима. Уз то, за најмлађе госте постоји ограђено двориште са травњацима
и разноврсним садржајима.

Домаћини Стојановићи, као и комплетно особље, брину о својим гостима,
па тако за њих приређују и тематске
садржаје, као што су књижевне и забавне
вечери или различити излети (верски,
рекреативни, културни, здравствени).
Највеће задовољство им је када се гости
враћају, јер како кажу, на тај начин постају велика породица.
Ваучере које је увела Влада Србије
Горан Стојановић сматра великим покретачима домаћег туризма. „То је сигурно
70 одсто допринело попуњености наших
капацитета“, додаје власник Конака „Романов“. Он и његова породица гледају позитивно на све и верују да туризам има
перспективу. Сматрају да у тој области
има много простора за унапређење и
проширење понуде, као и запошљавање
младих, како би остали у својим родним
С. Даниловић
местима.
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За унапређење понуде главног града издвојено 20 милиона динара

БЕОГРАД ФИНАНСИРА
ПРОЈЕКТЕ ИЗ ТУРИЗМА
У Скупштини града Београда потписана су 23 уговора о
додели средстава за суфинансирање програма и пројеката
за унапређење туризма у српској престоници. За ту намену ове године опредељено је 20 милиона динара, а како је
речено овом приликом, наредне године ће из буџета Града
Београда за ову сврху бити издвојено 30 милиона динара.
„Циљ овог конкурса је развој туризма Београда, а пораст броја манифестација значајан је за развој ове привредне гране. Ове године је много њих конкурисало јер је интересовање велико. Нажалост, нису сви могли да добију ова
средства, али наредне године из буџета града ћемо за ову
намену определити 30 милиона динара“, изјавио је секретар за привреду Милинко Величковић.
Он је подсетио да су програми субвенција за подршку
конгреса, манифестација, изложби у туризму почели 2015.
године. „Почели смо са симболичних пет милиона динара,
када смо подржали 12 пројеката. Београд је туристичко
место прве категорије, привлачно за стране туристе, али и
домаће. Према званичним подацима Завода за статистику,
у првих седам месеци ове године бележимо раст броја туриста од шест одсто у односу на исти период прошле године. Од тога су 83 процента страни, а 17 одсто домаћи туристи“, навео је
Величковић и додао да је забележен и пораст броја ноћења за шест процената за првих седам месеци.
Према његовим речима, ово повећање се бележи у континуитету годинама уназад, јер је Београд туризам позиционирао врло
високо на укупној лестивици развоја привреде. „Туризам је најозбиљнија привредна грана, врло значајна за развој Београда. Тако
је већина инфраструктурних пројеката у граду у сврху развоја туризма“, закључио је Величковић.
Извор: београд.рс

Конкурс за нишке предузетнике

ГРАД ОТПЛАЋУЈЕ КАМАТЕ
Микро, мала и средња предузећа са подручја града Ниша моћи ће да конкуришу за банкарске кредите за које ће камату плаћати
Град, за шта је расписан јавни позив банкама. Ово је трећи циклус како Град Ниш помаже мала, микро и средња предузећа отплатом
камате на кредите за привреду.
Мирослав Павловић из Ниша, чије предузеће производи заштитну опрему и већ је користило кредит за који камату плаћа град,
за исту субвенцију конкурисаће и ове године, јер му то омогућава да ојача фирму и унапреди производњу. „Кредит сам користио за
ликвидност фирме и за плаћање материјала. Та средства за мала предузећа много значе, јер је кредит бескаматни, а добављачима
измиримо обавезе унапред и добијемо рабате који много значе, јер дају бољу цену“, изјавио је Павловић за РТС.
За субвенционисање камата на додељене кредите
Град је ове године издвојио 9.343.000 динара, а нишка
микро, мала и средња предузећа моћи ће да конкуришу
за практично бескамате кредите у износу од 100 хиљада
до милион и по динара, са роком отплате од 12 месеци.
„Кредитна средства намењена су за развојне пројекте наших компанија, а корисници кредита могу да буду
фирме које се баве производним и услужним делатностима“, каже Милан Ранђеловић из Канцеларије за локални економски развој.
Прошле године на овај начин град је помогао 159 предузећа. „Значајан параметар везан је за број предузетника
– нових предузетника је више за 20 одсто, а за преко 25 одсто је више нових предузећа. То је амбијент који је створен
у Нишу“, каже Дарко Булатовић, градоначелник Ниша.
Процене су да су овим бројкама, које се односе на период од 2015. до 2018. године, допринеле мере економске
политике и државе и града, који већ најављује нове мере,
бесповратна средства за развојне програме предузећа и
заједничке пројекте са научно-образовним институцијама.

Извор: ртс.рс
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Производња белог лука у Србији

ЗАРАДА И ДО МИЛИОН ДИНАРА ПО ХЕКТАРУ
Јужни Банат престоница је производње белог лука у Србији. Узгајају се обично сорте „босут“ и „зимац“, а ратари рачунају да се већ на малим количинама од 10 ари на сваки уложени динар заради минимум четири. Са два или три хектара
под белим луком једна породица може пристојно да живи. По
неким рачницама, од хектара белог лука може да се заради чак
и милион динара, јер на том једном хектару ратари могу да
имају и до 10 тона приноса.
Весна Каначки из Сакула, чија породица бели лук узгаја
већ 20 година на површини од три до четири хектара, каже да
је зарада пристојна, али да омери засађеног и добијеног лука
у нашој земљи нису ни близу неким земљама са развијеном
пољопривредом, на пример Шпанији, где се на тону посађеног
добије чак 10 тона белог лука.
„Свака част ко каже да зарађује огромне паре од хектара
белог лука, али код нас је принос по хектару обично око пет
тона, а засади се око 800 килограма семена. Обично се све прода у Београду или Новом Саду. Цена је тренутно око 200 динара
за килограм. Но, многим ратарима треба новац одмах, па продају и за евро по килограму чим изваде лук, не чекају јесен и
боље цене. У септембру је већ већина белог лука покупована од
паора“, рекла је Каначки.
У атарима у околини Сакула бели лук је засађен на око 50
хектара, тако је и по другим селима јужног Баната и у околини Зрењанина, где се приозводња полако проширује. Оно што
мучи газдинства је мањак радне снаге. Једна породица на
већим површинама не може сама да ручно повади сав лук. Са
друге стране, он је осетљив на влагу и ако се, попут ове кишне
године, не извади на време, пропада.
Прва година захтева највећа улагања, процењује се око
3.000 евра по хектару. Килограм семена је 300 динара код паора, а на пољопривредним институтима није испод 500 динара.

Већ следеће године улагања су мања, јер би најбоље главице
требало да се оставе за семе. Улагања су још и бацање стајњака, прскање пар пута, те ангажовање радне снаге за копање и
вађење.
Иначе, 70 одсто белог лука увозимо, већином из Кине. Но, оно
што погодује српским произвођачима је квалитет домаћег белог
лука, који се на пијацама и у маркетима и те како примети.
Милан Простран, агроекономски аналитичар, сматра да се
нисмо снашли у условима потпуне конкуренције, па смо дошли до тога да у великим количинама увозимо и бели лук, иако
је веома исплатив за произвођаче. „Тржиште нам је толико отворено да домаћи паор не зна са које стране ће га којим производом напасти, треба регионализовати призводњу, те субвенције усмерити на оне културе које у одређеном поднебљу добро
Извор: блиц.рс
рађају“, каже он.

У Жабљу отворен погон за прераду поврћа

НЕМЦИ УПОСЛИЛИ 250 РАДНИКА
Фабрика за прераду поврћа немачке компаније „Мамингер
конзервен - Србија“ (Mamminger conserven) отворена је у Госпођинцима, у општини Жабаљ. Инвестиција је вредна четири
милиона евра, а фабрика ће, како је најављено, запошљавати
око 250 радника. Реч је о компанији чија је основна делатност
прерада краставаца, које откупљује од више од 2.000 коопераната у нашој земљи. Једна трећина од око 15.000 тона откупљених краставаца прерађиваће се у новоизграђеној фабрици у
Госпођинцима, саопштено је поводом отварања погона.

Бесплатна публикација о запошљавању

Председник Покрајинске владе Игор Мировић каже да ће
ова инвестиција допринети развоју прехрамбене индустрије у
Србији. Навео је да је у првих шест месеци ове године забележен раст када је реч о прехрамбеној индустрији у АП Војводини. „Мере Владе Републике Србије и мере Покрајинске владе
дале су резултат. Усмеравамо значајна средства у ову област,
јер у нашој земљи постоје услови да се инвестира у прехрамбену индустрију“, истакао је Мировић за РТС.
„У 2016. години буџет АП Војводине износио је 62 милијарде динара, а 2020. године имаћемо буџет од 80 милијарди динара, што је омогућио развој привреде и пољопривреде“, казао
је председник Мировић.
„Имати овакву фабрику у Србији велика је и значајна ствар. Влада Републике Србије уредила је Закон о ангажовању
сезонских радника у пољопривреди и тиме омогућила запошљавање 22.500 радника по том основу“, рекао је министар
пољопривреде Бранислав Недимовић.
Директор „Мамингер конзервена“ Клаус Херпел каже да се
после нешто више од годину дана од постављања камена темељца за ову фабрику може рећи да је направљен заједнички
корак ка будућности. Како је додао, фабрика ће, уз подршку
влада Србије и Немачке, наставити да се развија и проширује.
О значају ове инвестиције говорили су и амбасадор СР Немачке Томас Шиб, директор компаније „Мамингер конзервен
- Србија“ Оливер Угринај и председник Општине Жабаљ ЧедоИзвор: ртс.рс
мир Божић.
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

