Бесплатна публикација о запошљавању
Број 851 / 16.10.2019.

слободнo раднo местo

Национална служба за запошљавање

981

ЈЕСЕЊИ САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
ТЕМА БРОЈА - Подстичући незапослене да активно траже посао, НСЗ и
ове јесени организује велики број сајмова запошљавања у целој Србији,
са понудом атрактивних радних места. Циљ је да тражиоци запослења
брже и лакше нађу посао, а послодавци адекватне раднике
Стр. 4

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 851 • 16. октобар 2019. године

САДРЖАЈ
Сарадња НСЗ са послодавцима
Подршка НСЗ - корак ка остварењу жеља

3

Јесењи сајмови запошљавања

4

Одржан 19. Економски самит у Београду
Повећати мотивацију младих да остану

6

УВОДНИК

Почетак обуке за геронтодомаћице у Зрењанину
Унапређењe услуга социјалне заштите

7

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ

„Дани каријере“ на 52. Сајму туризма у Новом Саду
Развој туризма и запошљавање

8

Завршена обука за завариваче по програму ИПА 2013
Са обуке право на посао

9

Обука за руковаоце грађевинским машинама у Кикинди
Уз обуку до лакшег запослења

10

Послови огласи
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Индустрија и грађевинарство
Ветерина
Наука и образовање

11
12
24
27
35
36
36

Припрема Националног акционог плана
запошљавања за 2020. годину
Одржан Други регионални састанак

75

Конференција “Јака жена”
Подршка женском предузетништву

76

Најављена производња швајцарске чоколаде у Србији
Квалитет на првом месту

77

Предузетничка прича
Успешан породични бизнис

78

Млади са Косова и Метохије у Београду
Академија за предузетништво

79

Едукација младих о правима радника за боље
пословно окружење
Задовољан радник је најпродуктивнији

80

Филијали Пожаревац НСЗ уручена Октобарска
плакета поводом Дана општине Жабари
У корак са временом

81

Оснаживање привреде
Град Нови Сад субвенционише самозапошљавање

82

Пријављивање на евиденцију Националне
службе за запошљавање

83

Национална служба за запошљавање и ове јесени организује велики број сајмова запошљавања у целој Србији, као меру која традиционално даје добре резултате у смањењу незапослености. Сајмови су одлична прилика да незапослени разговарају директно са послодавцима
и представе се на најбољи начин, као и да компаније изаберу адекватне
раднике.
Водимо вас на Сајам запошљавања за особе са инвалидитетом
на Врачару, на којем је 20 компанија тражило око 150 радника и на
30. сајам запошљавања у Крушевцу где је понуђено 350 радних места. Одржан је и други новосадски „Топ џоб“, на којем је учествовао
велики број фирми које су тражиле различите профиле радника.
У Београду је одржан Економски самит, који се бавио актуелним питањима за Србију, а посебан акценат стављен је на привредни раст и приступање Србије Европској унији. Једна од тема
скупа је била: „Пут од одлива до прилива људских ресурса“, на
којем је учествовао директор НСЗ Зоран Мартиновић.
У београдској филијали НСЗ додељени су сертификати и атести
за 29 незапослених који су успешно завршили обуку за завариваче,
што ће им врло брзо омогућити да дођу до жељеног посла, с обзиром
да је то изузетно тражено занимање на нашем, али и светском тржишту. Обука је реализована у оквиру пројекта „ЕУ подршка Националној служби за запошљавање”, у циљу смањења незапослености и
усклађивања понуде и тражње на тржишту рада.
У организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, у Крагујевцу је одржан Други годишњи регионални састанак представника јединица локалне самоуправе, локалних
савета за запошљавање и НСЗ, поводом наставка консултативног
процеса у припреми Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину.
И у овом броју „Послова“ представљамо вам успешног послодавца
који је започео и развио посао уз помоћ НСЗ и то захваљујући субвенцији за самозапошљавање. Оснивач и власник Марко Станковић, доктор
стоматологије, после две године, колико је тражио посао, одлучио је да
отвори своју ординацију - Дентал Студио Антипа. Након субвенција за
самозапошљавање користио је и услугу менторинга. Редовно учествује
на сајмовима запошљавања, а каже и да је заинтересован за програм
субвенције послодавцима за запошљавање теже запошљивих лица.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

С

ПОДРШКА НСЗ - КОРАК КА
ОСТВАРЕЊУ ЖЕЉА

томатолошка ординација из Лешка „Dental Studio Antipа“ основана
је у јуну 2017. године, уз финансијску подршку Националне службе за
запошљавање, и то доделом субвенције
за самозапошљавање.
Оснивач и власник Марко Станковић, по занимању доктор стоматологије,
одлучио је да након две године тражења
посла, знање стечено током школовања
примени у пракси тако што ће отворити сопствену стоматолошку ординацију.
У тренутку када је решио да се опроба у
приватном послу, није био сигуран колико ће окружење имати слуха за оно што
намерава да ради и да ли ће му пружити
подршку, али је жеља да нешто промени у свом животу, да за своју породицу
и себе обезбеди квалитетније услове за
живот, искористи своје знање за добробит заједнице у којој живи, била јача од
свих препрека за које је очекивао да ће
се са њима сусретати у будућем раду.
Данас је Стоматолошка ординација
„Dental Studio Antipа“ препознатљива по
професионалности и стручности запослених, који се несебично труде да корисници буду задовољни квалитетом пружених услуга.
,,Идеја да отворим стоматолошку ординацију настала је из жеље и потребе
да нешто променим набоље у свом животу, да све оно што сам научио током школовања сада применим у пракси, да видим колико сам спреман и сигуран у то
што намеравам да радим“, истиче Марко
Станковић, објашњавајући разлоге због
којих се одлучио на овај корак.
Када је у питању сарадња са Националном службом за запошљавање, овај
млади и успешни стоматолог истиче
само позитивна искуства. ,,У разговору
са саветником добио сам информацију
да НСЗ има програм који је намењем
незапосленима који желе да покрену
сопствени посао и то ме је веома заинтересовало. Желео сам да постанем део
те приче и пријавио сам се за дводневну
обуку коју је организована Филијала Косовска Митровица Националне службе.
После завршене обуке, некако сам био
сигурнији да је отварање сопствене стоматолошке ординације права ствар. Знао
сам да то неће бити једноставно ни лако,
али сам био спреман да се потрудим“,
прича наш саговорник.
Он додаје да, иако у непосредном
окружењу није имао конкуренцију, то
што су Косовска Митровица, Лепосавић
и Рашка близу, у његовом случају није
било баш повољно, јер су људи посећивали стоматологе углавном у неком од
ових градова.
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Ипак, уз подршку породице, што га је
како каже додатно мотивисало да ради
више и још боље, све је било лакше, јер
су га у потпуности подржали да отвори
ординацију и ради самостално.
,,Субвенција НСЗ за самозапољшавање у том периоду за мене је била заиста велика подршка, не само у финансијском, већ и сваком другом смислу.
Схватио сам да је то озбиљна институција са разноврсним програмима који су
усмерени на подршку запошљавању, а то
је управо оно што ми је било потребно“,
истиче овај млади предузетник.
Данас, две године након почетка
рада, Стоматолошка ординација ,,Dental
Studio Antipa“ све успешније ради, има
све већи број пацијената, што свакако
говори о професионалном односу и задовољавајућем квалитету пружених услуга. Такође, више посла намеће и потребу
запошљавања нових радника. Марко истиче да је посебно поносан на чињеницу
да су из ове ординације многе његове
колеге након завршеног стажа и оспособљавања у струци, имале могућност
да полажу стручни испит, што је за њих
и корак ближе послу.
Наш саговорник је, након субвенције
за самозапошљавање, био корисник мен-

торинг услуга. Такође, редован је учесник
сајмова запошљавања које организује Филијала Косовска Митровица НСЗ, јер сматра да је то права шанса да дође до квалитетних радника, али и да се представи
као послодавац, упозна потенцијалне
конкурентне и лакше сагледа пословни
амбијент тог краја.
Ове године у Стоматолошкој ординацији ,,Dental Studio Antipa“ кроз програм стручне праксе ангажовано је једно
лице - доктор стоматологије, који ће по
завршетку програма бити оспособљен за
полагање стручног испита и самосталан
рад у струци. За „Послове“ млади предузетник каже да је заинтересован и за
програм субвенције послодавцима за запошљавање незапослених из категорије
теже запошљивих и да је у току припрема захтева Националној служби за запошљавање.
Марко Станковић из Лешка само је један од младих и успешних предузетника
са подручја Филијале Косовска Митровица, који су захваљујући подршци НСЗ успели да своју идеју о уласку у самостални
бизнис остваре у пракси, али и започети
посао наставе да обављају професионално и квалитетно и буду успешни предузетници.
Наташа Миленковић
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ационална служба за запошљавање и ове јесени организује велики број сајмова запошљавања у целој Србији, као меру која традиционално даје добре резултате
у смањењу незапослености. Сајмови су одлична прилика да незапослени разговарају директно са послодавцима
и представе се на најбољи начин, као и да компаније изаберу
адекватне раднике.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У БЕОГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ВРАЧАР
У сали београдске општине Врачар одржан је традиционални годишњи сајам запошљавања за особе са инвалидитетом, на
којем су 23 послодавца понудила слободна радна места за више
од 150 радника различитих профила и степена квалификација.
Сајам су, као и до сада, партнерски организовали Градска
општина и Одсек за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом београдске филијале Националне службе за запошљавање, а међу занимањима која
су била тражена нашли су се: продавци и помоћни продавци,
магационери и помоћни магационери, административци, рачуновође, инжењери, возачи Б и Ц категорије, радници обезбеђења, правници и правни техничари, хигијеничари, помоћни радници, благајници, економисти и економски техничари,
ИТ инжењери, производни радници, агенти продаје, анкетари,
кол-оператери, спремачице, курири...
„Општина Врачар предњачи у односу на друге градске
општине по организовању оваквих сајмова за особе са инвалидитетом, а ради се о важној и значајној активности преко које
се сваке године запосли одређени број лица из ове категорије.
У Београду је тренутно око 3.500 особа са инвалидитетом, а београдска филијала НСЗ је у овој години определила преко 300
милиона динара за реализацију различитих мера и програма
подстицаја запошљавања, намењених и незапосленим лицима и приватним послодавцима, а посебан сет мера је намењен
само за особе са инвалидитетом“, рекао је директор Филијале
за град Београд НСЗ Добросав Марић и додао да је врачарски
сајам већ одавно превазишао своју територију и позиционирао
се као београдски сајам запошљавања особа са инвалидитетом.
Он је позвао београдске послодавце, поручивши им да
се јаве Националној служби, јер новца за програме још увек
има, а посебно, како је нагласио, за запошљавање особа са
инвалидитетом и незапослених лица из теже запошљивих
категорија.
Према речима заменице председника Општине Врачар
Радмиле Сарић, смисао овог сајма је да се обезбеди доступност
тржишту рада свим категоријама незапослених. Како је рекла,
Општина Врачар има акциони план запошљавања, а једна од
мера из тог плана је и запошљавање особа са инвалидитетом.
„Општина има изузетно добра искуства у раду са овом категоријом грађана. Имали смо четири јавна рада у којима су
учествовале особе са инвалидитетом, после којих смо знатан број
њих задржали као стално запослене у нашој општини. У оквиру мера активне политике запошљавања, Општина је издвојила
милион, а НСЗ око 800.000 динара, за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих, а ту свакако спадају и ОСИ“,
рекла је Сарићева и поручила представницима компанија да још
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увек могу да конкуришу за програме запошљавања особа са инвалидитетом и отварања нових радних места.
Незапослени су на сајму били у прилици да успоставе директан контакт са послодавцима, представе се и предају им
своју радну биографију (CV). На штанду Националне службе
незапослени и послодавци могли су да добију све информације
о актуелним програмима НСЗ за подстицање запошљавања, а
незапосленима је пружена и помоћ у писању CV-а.
„Долазимо из компаније ‚Гигатрон‘ и ово нам је прва година
да учествујемо на сајму запошљавања особа са инвалидитетом.
Надамо се лепом искуству, као и да ћемо успети да запослимо
одређени број људи. Код нас у фирми за сада раде три особе из
ове категорије и имамо добре услове за њихов рад, с тим што морам да напоменем да смо ми фирма која има продавнице и немамо прилазе нити услове за запошљавање лица која су, рецимо,
у колицима, већ запошљавамо раднике са лакшим категоријама инвалидитета, административце и продавце у кол-центру“,
објашњава Драгана Живановић из компаније „Гигатрон“.
Ведрана из људских ресурса компаније „Меркатор С“ каже да
у фирми имају добре услове за рад особа са инвалидитетом и да су у
питању послови помоћних продаваца, који укључују излагање робе,
мењање цена, рад са воћем и поврћем и слично. У компанији тренутно
ради око 160 особа са инвалидитетом, а сада на сајму траже још пет до
шест радника. Како каже, то су добри и лојални радници који су задовољни својим послом и углавном га не мењају.
„По занимању сам дипломирани економиста, тренутно на
мастер студијама. Имам оштећење леве ноге, али што се тиче
менталних способности и других ствари све је у реду. Од сајма очекујем доступност информацијама, транспарентност, фер
одабир кандидата и избор послова. Тражићу послове у администрацији, финансијама, рад са подацима, у продаји и слично,
све што је везано за економију“, каже Максим Будимир и додаје
да је већ био запослен у мењачници, породичној фирми, банци,
а имао је и своју фирму коју је, како додаје, јако тешко одржати
у условима и законским оквирима који владају код нас.
Анастасија Алексић је завршила високостручну школу за
предузетништво, због вештачког кука има први степен инвалидности и до сада је радила разне послове, као што су књиговодство,
трговина, па и посао у авијацији, те има око 19 година стажа.
„Нажалост, радила сам доста и „на црно“ и сада ми се указала ова прилика да преко сајма дођем до неког легалног посла.
Већ сам обишла неколико послодаваца, попричала са њима и
оставила им свој CV. Конкурисала сам за радна места у трговини и банци и обићи ћу још неке фирме и такође им оставити
своју радну биографију“, каже Анастасија. Немања Новаковић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

СМАЊУЈЕ СЕ БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ
У КРУШЕВЦУ
У Хали спортова у Крушевцу одржан је јесењи сајам запошљавања, на коме се представилo 39 послодаваца који су исказали потребе за запошљавањем преко 350 радника. Највећа
потражња, као и у претходном периоду, била је за занимањима
машинске, грађевинске и електро струке у свим степенима образовања, а тражили су се и возачи, конобари, кувари, шивачи
и комерцијалисти.
Исказана је потреба за око 40 лица са високом стручном
спремом, најпре за машинским инжењерима, а затим ИТ
стручњацима, грађевинским инжењерима, технолозима и дипломираним економистима.
„У последњих неколико година настојимо да у сарадњи са
факултетима из Београда, Крагујевца и Ниша, нашу децу која
су отишла да студирају, а завршавају или ће завршити студије
у наредном периоду, укључимо у разговоре са послодавцима,
како би се сутрадан вратили у свој град и почели да раде“, истакао је Предраг Марковић, директор Филијале Крушевац НСЗ.
Сајам је отворила градоначелница Јасмина Палуровић и
пожелела незапосленима да нађу одговарајући посао, а послодавцима да дођу до потребних радника.
„Драго ми је што је данас скоро 40 послодаваца исказало
потребу за преко 350 лица која могу у овом тренутку наћи посао и на тај начин смањити број незапослених у нашем граду.
У сарадњи са Националном службом трудимо се да запошљавање подигнемо на један виши ниво, да активирамо послодавце и да кроз програме које заједно спроводимо смањимо број
незапослених и на тај начин омогућимо нашим суграђанима
да раде и привређују“, истакла је градоначелница.

Директор крушевачке филијале за запошљавање нагласио
је да су нове инвестиције и активне мере запошљавања које
спроводе Национална служба и Град утицале да се број незапослених континуирано смањује. „На евиденцији филијале у
Крушевцу, на крају марта налазило се скоро 23.000 незапослених, а сада их је 19.800, очекивања су да до краја године на
нивоу града буде око 32.000 запослених“, истакао је Марковић.
Сајам је посетило око 1.300 лица која су поред предаје радних биографија могла да се директно информишу код представника фирми о свим питањима која их интересују.
Ана Бацић

АТРАКТИВНА ПОНУДА ПОСЛОВА НА НОВОСАДСКОМ
“ТОП ЏОБ” САЈМУ
Други новосадски сајам запошљавања „Топ џоб“, на којем је
више од 20 компанија понудило различите послове, одржан је
у Спенсу, уз подршку Националне службе за запошљавање, чији
су представници информисали све заинтересоване о услугама
за незапослена лица и послодавце.

Овај сајам био је још једна прилика да они који активно
траже посао остваре свој циљ, а да фирме нађу одговарајуће
раднике.
Сајам је свечано отворио Саша Билиновић, начелник Градске управе за привреду Новог Сада, који је истакао да Град у
партнерству са НСЗ има позитивна искуства у организацији
оваквих догађаја „Ове године заједно смо организовали два
сајма запошљавања које је посетило око пет хиљада људи, а
показатељи нам говоре да је сваки четврти посетилац успео да
се запосли“, рекао је Билиновић.
Сајам „Топ џоб“ подржала је и Национална служба, на чијем
штанду су незапослени могли да добију помоћ у писању радне биографије, а сви заинтересовани информације о актуелним
програмима које реализује НСЗ. Штанд је посетила и Тимеа
Хорват, мастер математичар која је у потрази за послом, а волела би да стекне искуство и запосли се у области информационих технологија. Како још увек нема радног искуства у струци,
интересовала се за програм стручне праксе који сваке године
реализује НСЗ. „Конкурисала сам на неколико места и надам се
да ћу добити позитивну повратну информацију, за почетак да
се у некој компанији обучим и стекнем радно искуство. Овакви
сајмови су добри због тога што имам прилику да директно разговарам с послодавцима и распитам се о условима за одређене
позиције“, рекла је Тимеа.
Посетиоци су могли да присуствују бројним едукативним
и стручним предавањима на теме у вези са тржиштем рада.
Говорило се о изазовима и процесима регрутације и селекције,
као и увођењу у посао, предностима употреба софтверских решења и употреби друштвених мрежа у пословне сврхе.

Ђурђина Мачак
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Одржан 19. Економски самит у Београду

ПОВЕЋАТИ МОТИВАЦИЈУ МЛАДИХ ДА ОСТАНУ

Е

кономски самит, одржан у хотелу
„Metropol Palace“, 7. и 8. октобра, организовао је TGI Group International,
под покровитељством Привредне
коморе Србије, Удружења пословних жена
Србије, Савета страних инвеститора и удружења.
Самит се бави актуелним питањима
за Србију, а посебан акценат стављен је
на привредни раст и приступање Србије
Европској унији.
Србија, као део региона, представља
значајан фактор сарадње и интеракције
са суседним државама, па је Економски
самит и ове године окупио велики број
говорника, панелиста и учесника из региона, као и важне представнике међународне заједнице. Ове године једна од
тема скупа је била „Пут од одлива до
прилива људских ресурса“, а на панелу
посвећеном овој теми учествовао је директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.
Панел посвећен спречавању одлива
мозгова у оквиру 19. Економског самита
отворила је Славица Ђукић Дејановић,
министарка у Влади Републике Србије.
Она је рекла да је према попису становништва из 2011. године, у периоду
од 2002. до 2011. у иностранство отишло
150.000 регистрованих грађана Србије.
Иако је, како каже, истраживање које
је спровео њен кабинет показало да три
четвртине анкетираних високообразованих у дијаспори за сада не планира да се
врати у своју земљу, охрабрује податак
да је више од половине анкетираних (57
одсто) спремно да улаже стечене ресурсе
у Србију.
„Ова информација нам је битна, јер
указује на неопходност даљег повезивања, активирања и коришћења свих
расположивих потенцијала наших људи
у иностранству и њиховог повезивања
са нама овде кроз најразличитије врсте
пројеката“, рекла је Славица Ђукић Дејановић.
„Једна од основних слобода Европске
уније је слобода кретања радника и због
тога миграције радне снаге, са којима се
суочава Република Србија, не треба да
забрињавају, али у сваком случају треба
континуирано предузимати мере које ће

„За младе људе треба да обезбедимо одговарајуће обуке,
вештине и знања. Побољшањем укупног амбијента
у земљи и обезбеђењем пристојних зарада,
може се утицати на смањење радних миграција“,
поручио је директор НСЗ Зоран Мартиновић
смањити број лица која из економских
разлога одлазе из Србије. Појава одлива радне снаге није специфичност само
наше земље, већ и многих развијених
земаља у ЕУ и свету“, указао је Зоран
Мартиновић. Он је истакао да је у прошлој години, као и у првих девет месеци
текуће године, Национална служба за
запошљавање издала око 9.000 радних
дозвола страним држављанима, што показује да постоји интересовање великог
броја странаца да раде у Републици Србији, али да још увек нема равнотеже са
бројем наших држављана који се запошљавају у иностранству.
Различита истраживања о годишњем
одливу у иностранство показују да нису
сви одласци из Србије трајни, већ да се

„Требало би размишљати и о оним младим људима
који не планирају да се врате у Србију, а чија знања,
вештине, искуство, пословни контакти и финансијска
средства могу бити и развојни потенцијал Србије,
о чему до сада нисмо много водили рачуна“, рекла је
министарка Славица Ђукић Дејановић
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део грађана убрзо након одласка врати у
земљу.
На годишњем нивоу НСЗ посредује
и запосли око 550 лица у иностранству,
што представља, како је навео Мартиновић, контролисано запошљавање свих
генерација.
Френсис Пикап, представница УНДП-а,
рекла је да ће миграције бити повећане
када Србија постане део ЕУ и да је сада
прави моменат да се људима пруже разлози да остану у земљи.
„У Србији постоје многе ствари које се
могу надоградити“, рекла је Френсис Пикап и навела да је једна од тих области
и дигитализација, у којој Србија бележи
највећи економски раст.
Успешно управљање миграцијама
изискује напоре читавог душтва, од државе до сваке породице и поједница у
трансформацији одлива мозгова у капитал. Зато треба повећати мотивацију
младих да остану у Србији, што се може
постићи стварањем повољног амбијента
за живот, у којем млади користе стечена знања у својој професији, остварују
успешне професионалне каријере, имају
адекватне услове за научноистраживачки рад, а пре свега могу да живе од свог
рада и планирају породични и лични жиКатарина Јовичин
вот.
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Почетак обуке за геронтодомаћице у Зрењанину

УНАПРЕЂЕЊE УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

У

просторијама зрењанинског Геронтолошког центра, 8.
oктобра почела је обука за геронтодомаћице, у коју је
укључено 10 особа са евиденције незапослених Филијале Зрењанин НСЗ. Тим поводом уприличено је свечано
потписивање уговора.
„Ово је лепа идеја, леп пројекат. Потреба за неговатељицама постоји, те се надам да ћете, након обуке, можда бити и
наши запослени. Верујем да ћемо лепо сарађивати, а запослени у Центру ће вам бити на услузи. Овом приликом захваљујем
се и Националној служби, што су се обратили нама као установи, а очекујем да ће се сарадња и наставити“, истакла је Татјана
Живанов, директорка Геронтолошког центра.
Извођачи обуке су Мокрогорска школа менаџмента и Народни универзитет Ниш, Занатско-образовни центар „Аџија“ са седиштем у Новом Саду и Академија „Оксфорд агент“ из Јагодине.
Обука се реализује у организацији Филијале Зрењанин НСЗ, а теоријски и практични део полазнице ће похађати у Геронтолошком
центру у Зрењанину. За обуку је предвиђен фонд од 164 часа, који
ће се реализовати током 28 радних дана у октобру и новембру.
Утисци полазница су позитивни, како када је у питању Геронтолошки центар, који ће своје ресурсе ангажовати како би полазнице стекле знања и одговарајуће вештине за рад на пословима геронтодомаћице, тако и када је реч о Националној служби, с
обзиром да им је понуђен курс тражен на тржишту рада.
„С обзиром да сам планирала да завршим обуку за неговатељицу, односно геронтодомаћицу, и то професионалну и стручну обуку, чим ми је понуђен такав курс, укључила сам се. Обука
се спроводи у државној установи, надлежној за све врсте услуга
за стара лица, па очекујем да ће бити квалитетна. У посао ће нас
уводити стручна лица, тако да ћу заиста добити обуку какву сам

и прижељкивала и како сам сматрала да треба да изгледа овакав курс“, каже Биљана Величковић, једна од полазница.
Едукација за овај посао подразумева усвајање медицинских, психолошких, социолошких, нутриционистичких знања.
Важно је, пре свега, да се заинтересовани за неговатеље препознају у овом послу, да имају афинитет и мотивацију за рад
са старима.
Србија је међу десет демографски најстаријих земаља света, те су из године у годину услуге геронтодомаћица све траженије. Повећање броја обучених, квалификованих за пружање
услуга старим, болесним и немоћним лицима у локалној заједници, доприноси унапређењу услуга социјалне заштите.
Обука за геронтодомаћице је обука за тржиште рада, једна из пакета обука предвиђених за 2019. годину у Филијали
Зрењанин НСЗ. Такође, у току је обука за козметичаре, а ускоро
почиње реализација пакета обука за особе са инвалидитетом.
Александра Штрбац

У Пријепољу уручени уговори корисницима субвенције за самозапошљавање

ПРОМОЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У Филијали Пријепоље НСЗ организована је свечана додела
уговора незапосленим лицима којима је одобрена субвенција
за самозапошљавање по закљученом Споразуму о уређењу
међусобних права и обавеза за реализацију Локалног акционог плана запошљавања општине Пријепоље за 2019. годину.
Уговоре су уручили заменик председника Општине Пријепоље Станко Кијановић и директорка пријепољске филијале НСЗ
Ана Пејовић.
„Филијала Пријепоље НСЗ је у сарадњи са Општином Пријепоље омогућила да кроз финансијску подршку по програмима
самозапошљавања 34 незапослена лица започну сопствени

Бесплатна публикација о запошљавању

бизнис. Надам се да ће се они у скорије време обратити нашој
филијали са захтевом за финансирање субвенционисаног запошљавања у својим фирмама“, рекла је Ана Пејовић и захвалила се Општини Пријепоље што је имала слуха за решавање
горућег проблема - незапослености и из свог буџета издвојила
средства за реализацију програма и мера утврђених у Локалном акционом плану запошљавања (ЛАПЗ) за 2019. годину.
По програмима дефинисаним у ЛАПЗ-у, који се реализују
у суфинансирању са Општином Пријепоље, ове године су се запослила 83 лица.
Заменик председника општине Станко Кијановић се захвалио Филијали Пријепоље на дугогодишњој сарадњи у реализацији мера активне политике запошљавања. Нагласио је да је у
последње три године ова општина издвојила преко 50 милиона
динара за мере активне политике запошљавања, што је омогућило запошљавање око 300 незапослених лица. Истакао је да
ће и убудуће, уз подршку НСЗ, бити издвајана значајна средства за подстицање запошљавања, што је један од начина да се
спречи одлив младих стручних кадрова, док ће већи број привредних субјеката омогућити повећање пореских прихода и индиректно утицати на побољшање животног стандарда грађана.
Корисници субвенција су се захвалили НСЗ на одобреним
средствима, а своје предузетничке идеје реализоваће у различитим делатностима, међу којима су: фризерско-козметичарске услуге, производња намештаја, угоститељство, одржавање
и поправка моторних возила, инсталације грејања, текстилство, итд.
Александар Стикић
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„Дани каријере“ на 52. Сајму туризма у Новом Саду

РАЗВОЈ ТУРИЗМА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

У

присуству бројних званица, посетилаца и гостију из других држава, одржан је 52. Сајам туризма у Конгресном
центру Новосадског сајма у Новом Саду, од 3. до 5. октобра. У оквиру сајма организовани су и „Дани Каријере у
туризму“ у оквиру сарадње Новосадског сајма и Националне
службе за запошљавање.
Сајам је отворио министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић, који је навео да је ова манифестација
одлична прилика да се сагледа модеран развој туризма и да
покушамо да бар делимично применимо, пре свега у Војводини, природне, географске, геолошке и друге потенцијале које
имамо.
„Студија коју су за ресорни Покрајински секретаријат радили Рударски, Медицински и Архитектонски факултет, показала је да у Војводини, у 33 локалне самоуправе, постоји чак
50 потенцијалних локација за развој циклотуризма, бањског,
велнес и спа туризма“, изјавио је Љајић и изразио уверење да
ће са новим инвестиционим планом, који је најављен, учинити
постојеће али недовољно искоришћене туристичке потенцијале Војводине и реално остваривим.
Уз бројне излагаче из наше земље, током три сајамска дана
своје туристичке понуде представили су и излагачи из Републике Српске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Француске, Грчке, Северне Македоније, Румуније, Русије, Словачке, Словеније,
Турске и Мађарске, која је и земља партнер овогодишњег сајма. Посетиоци су имали прилику да се упознају са понудама
туристичких агенција, хотелских и бањских комплекса, паркова природе и еко-туристичких дестинација, пословних удружења и учесника у гастро-занатском сегменту.
Сарадња Новосадског сајма и Националне службе за запошљавање настављена је на овогодишњем Сајму туризма,
у оквиру којег су организовани „Дани каријере у туризму“. На

штанду НСЗ сви посетиоци су могли да се информишу о услугама намењеним како незапосленима тако и послодавцима.
Представници НСЗ - Филијале Нови Сад информисали су заинтересоване о свим подстицајним мерама за запошљавање,
од субвенција послодавцима за отварање нових радних места
и запошљавање лица из категорије теже запошљивих, запошљавања особа са инвалидитетом, запошљавањa младих, до
саветодавних услуга као што су услуге професионалне селекције и каријерно вођење и саветовање. Такође, послодавци су
на штанду НСЗ могли да попуне пријаву потребе за запошљавањем, на основу које ће им НСЗ понудити одговарајуће кадрове са своје евиденције незапослених.
Ђурђина Мачак

Обука у Клубу за тражење посла у Ваљеву за припаднике ромске националности

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА
МЛАДИХ РОМА И РОМКИЊА

У Клубу за тражење посла у Ваљеву одржана је радионица за
припаднике ромске националности, у оквиру пројекта под називом
„Локалне иницијативе за унапређење социјалне инклузије младих
Рома и Ромкиња”, који заједнички реализују УНХЦР – Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице, УНДП – Развојни програм
Уједињених нација и УНВ – Волонтери Уједињених нација.
Програм се имплементира у преко 30 градова и општина у Србији, а основни циљ је сарадња са институцијама и реализација активности усмерених на унапређење запошљивости теже запошљивих група.
Полазници су у Клубу имали прилику да препознају своје компетенције, обликују циљ запошљавања, науче како да пронађу изворе
информација о слободним радним местима и тржишту рада, као и
да размене искуства са другим кандидатима. Са циљем унапређивања вештина и техника за активно тражење посла, научили су како
да правилно напишу конкурсну документацију (пропратно, мотивационо писмо, радну биографију), како да се представе послодавцу и
припреме за разговор за посао, али и како да се припреме за сајам
запошљавања. На радионици су представљене и основе пословне комуникације и електронског бонтона.
Најважније је да су полазници обуке препознали значај проактивног става у тражењу посла, рада на себи, сталног унапређења вештина и знања како би били конкурентни на тржишту рада. Рада Севић
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Завршена обука за завариваче по програму ИПА 2013

СА ОБУКЕ ПРАВО НА ПОСАО
Заваривачи се убрајају у раднике који брже долазе до посла и веома су тражени,
показују подаци Националне службе за запошљавање, а на основу пријављених
потреба послодаваца и броја незапослених на евиденцији. Управо да би ускладила
однос између понуде и тражње на тржишту рада, НСЗ организује обуке за
тражене послове
У београдској филијали НСЗ додељени су сертификати и атести
за 29 незапослених који су успешно завршили обуку за завариваче,
што ће им врло брзо омогућити да дођу до жељеног посла, с обзиром да је то изузетно тражено занимање на нашем, али и светском
тржишту. Обука је реализована у оквиру пројекта „ЕУ подршка Националној служби за запошљавање”, у циљу смањења незапослености и усклађивања понуде и тражње на тржишту рада.
Заваривачи се убрајају у раднике који брже долазе до посла и веома су тражени, показују подаци Националне службе за
запошљавање, а на основу пријављених потреба послодаваца
и броја незапослених на евиденцији. Управо да би ускладила
однос између понуде и тражње на тржишту рада, НСЗ организује обуке за тражене послове, на којима незапослени стичу
неопходна знања и вештине за што бржи улазак у свет рада.
Према речима Синише Кнежевића, заменика директора
Филијале за град Београд НСЗ, посао за ову групу новопечених
заваривача већ је обезбеђен.
- Занимање заваривач је веома тражено, како код нас, тако
и свуда у региону и свету. Перспектива за раднике овог профила у Србији постоји и београдској филијали се већ обратило 15
предузећа са захтевом да им обезбедимо завариваче - најавио
је Кнежевић и поручио полазницима обуке да обавезно буду у
контакту са својим саветницима за запошљавање, који ће их
већ у наредних неколико дана упутити на разговор у компаније.
Искусни ментори три месеца су полазнике водили кроз теоријску и практичну обуку, а они су, поред учења о самом послу
и безбедности на раду, учили основе заваривања и извођење
различитих варова, па и оних најкомплекснијих, попут спајања
цеви. Да би обука била квалитетна, организована је у Заводу за
заваривање у Београду, који има 60 година традиције и где је
до прошле године издато више од 2.000 сертификата.
- На крају је испало све како је и требало, а ви сте на завршном испиту показали умеће у овом послу. Ово занимање
јесте дефицитарно, јако је тражено и даје вам могућност да се
њиме бавите читавог живота. Немојте да се сада заустављате,
већ наставите да усавршавате своје знање, да сазнајете нешто
ново и урадите нешто више - поручио је полазницима обуке
Радиша Матејић из Завода за заваривање, позвавши нове колеге да дођу у Завод када год имају потребу да нешто сазнају,
распитају се или уколико имају неки проблем у смислу зава-

ривања, јер ће им стручњаци у овом послу увек радо помоћи и
изаћи у сусрет.
Марко Божовић је по занимању електротехничар енергетике, а до обуке за завариваче је стигао преко свог саветника
за запошљавање. Каже да је задовољан оним што је научио на
обуци, као и својим радом. Истиче да му се посао јако свиђа и
да ће се њиме бавити даље у животу.
- Инструктори су били веома задовољни мојим радом и
одмах су ме препоручили неким фирмама. Тако сам ступио
у контакт са једном међународном компанијом која ми је одмах понудила посао са неколико пута већом платом него што
је случај код нас. У року од месец дана ћу почети да радим, а
у фирми ћу имати и могућност даљег обучавања за још компликованије послове у оквиру других поступака заваривања и
коришћења различитих легура.
Пројекат “Подршка програму запошљавања НСЗ” директни
је грант из фонда ЕУ – ИПА 2013. То је други директни грант
који је Европска унија доделила Националној служби и који се
успешно спроводи, а вредност му је око 4,5 милиона евра, уз
кофинансирање владе од око 500.000 евра.
- Пројекат је почео у јануару 2018. и трајаће до јуна 2020.
године, а кроз њега се реализују четири програма. У програм
самозапошљавања прошле године су била укључена 752 незапослена лица, програмом обука на захтев послодавца у прошлој и овој години било је обухваћено око 400 лица, а преко
програма субвенција за отварање нових радних места посао је
нашло око 1.650 незапослених. У оквиру програма обука за потребе тржишта рада обуке за завариваче се спроводе на укупно
тринаест локација у Србији за око 175 незапослених из категорије дугорочно незапослених и нискоквалификованих - објаснила је Драгана Угреновић, начелница Одељења за планирање и
спровођење ИПА пројеката у НСЗ.
Јелена Бајевић, Немања Новаковић

Бесплатна публикација о запошљавању

01.08.201 16.10.2019. | Број 851 |

9

Обука за руковаоце грађевинским машинама у Кикинди

УЗ ОБУКУ ДО ЛАКШЕГ ЗАПОСЛЕЊА
На основу урађене анализе потреба тржишта
рада, односно потреба послодаваца у погледу потребних знања и вештина неопходних за обављање
конкретних послова, Национална служба за запошљавање организује и реализује обуке за тржиште
рада за незапослена лица. Циљ ових обука је подизање компетенција и конкурентности незапослених са евиденције НСЗ на тржишту рада. Обуке се
састоје од теоријског и практичног дела, а полазници након тога имају обавезну радну праксу.
На територији Филијале Кикинда НСЗ у току је
реализација обуке за руковаоце грађевинским машинама, за 5 лица. Након извршене селекције полазници су започели обуку која ће се реализовати
са укупним фондом од 360 часова. На крају обуке
очекује их завршни испит и додела сертификата о
усвојеним знањима и вештинама. Током трајања
обуке лица ће савладати руковање машинама за
транспорт грађевинског материјала, управљање
машинама за земљане радове, транспортно-манипулативне радње утоваривачем и друге вештине.
Бранислав Арађанин, власник СЗР „Бране грађевинар“ из Кикинде, која је извођач обуке, каже да су кандидати за ове послове
добро одабрани и истиче њихову јаку мотивисаност да савладају све садржаје предвиђене обуком. Како Арађанин наводи, полазници усвајају знања планираном динамиком.
„До сада сам радио у више фирми, али сам био ангажован на одређено време. Сам сам се пријавио за обуку, јер сматрам да
ћу са новоусвојеним знањима моћи лакше и брже да дођем до посла. Драго ми је што баш ја имам прилику да похађам обуку, јер
је много незапослених било заинтересовано“, каже Јожеф Санто, један од полазника.
У наредном периоду очекује се и реализација планираних обука за оператере на ЦНЦ машинама, за укупно 15 незапослених
лица са територије града Кикинде и општине Сента.
У складу са Националним акционим планом запошљавања за 2019. годину и Програмом рада Националне службе за запошљавање за 2019, до краја године планира се реализација обука за тржиште рада у које ће бити укључено 12 особа са инвалидитетом, које ће се оспособити за паковање текстилних производа и стећи сертификат из основне информатичке обуке по ECDL
Весна Данић
стандарду.

Изложба у Новом Пазару

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СУ МЕЊАЛЕ СВЕТ
На Tргу Срђана Алексића у Новом Пазару, прошле недеље отворена је
изложба „Особе са инвалидитетом које су мењале свет“. Изложбу је приредила компанија „Color Media Communication“, а пројекат се реализује у
сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Владином канцеларијом за људска и мањинска права, Апатинском пиваром и амбасадама страних држава у Београду.
Лудвиг Ван Бетовен, Реј Чарлс, Фрида Кало, само су неке од личности
чији су портрети представљени на изложби, као пример особа са инвалидитетом које су свету дале велики допринос својим радом и стваралаштвом.
Овом изложбом се потврђује да у нашем друштву постоји потреба да се
превазиђу стереотипи о особама које имају неку врсту инвалидитета.
Председница Скупштине града Ифета Радончић истиче да се Нови
Пазар труди да учествује у реализацији свих активности које помажу
свим категоријама становништва, а посебно рањивим категоријама, како
би се равноправно укључили у све друштвене токове. „Сваки појединац
се труди да најбоље што уме реализује своје циљеве у животу, али и да
допринесе заједници. Тако се овом изложбом истиче значај сваког поједница, али и одговорност заједнице у целини. Циљ ове изложбе управо и
јесте да се истакне да инвалидитет није препрека за остваривање великих ствари, али да је подршка друштва овим особама у свим аспектима
њиховог деловања јако важна“, нагласила је Ифета Радончић.
Током трајања изложбе, посетиоци ће моћи да се информишу о животним причама успешних људи који су допринели развоју света. Изложба ће бити представљена у шест градова широм Србије. Свечано отварање
било је 4. јула у Новом Саду, у присуству министра за рад, запошљавање,
Аида Бојаџић
борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића.
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Трговина и услуге
Медицина
Индустрија и грађевинарство
Ветерина
Наука и образовање
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27
35
36
36

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
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18) и члана 9 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19), Управa
за трезор оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за трезор, Београд,
Поп Лукина 7-9
II Радна места која се попуњавају:
ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Радно место методолог за
извештавање о јавним приходима

Група за извештавање о јавним
приходима, Одсек за фискалну
статистику, Сектор за јавна плаћања и
фискалну статистику,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема директиве, инструкције
и појашњења за потребе организационих јединица Управе; припрема упутстава, пројектне захтеве и
процедуре ради увођења нових програмских система
и прати њихову примену; организује израду дневних, месечних и годишњих извештаја о наплаћеним
и распоређеним приходима на територији Републике
Србије; координира израдом извештаја Т-Трезор о
бруто наплати, повраћају и распореду јавних прихода на месечном и годишњем нивоу; врши контролу
усаглашавања Извештаја Т-Трезор о бруто наплати,
повраћају и распореду јавних прихода, са књиговодственим евиденцијама органа локалне власти,
на основу извештаја организационих јединица Управе; израђује Информацију о П/Р општина и градова;
извршава послове информисања и других послова
везаних за распоред и извештавање о јавним приходима обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.

2) Радно место техничар за заштиту
информационих система

Одсек за апликативни дизајн и
програмирање, Одељење за апликативни
развој, Сектор за информационе
технологије,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља подршку примени процедура
и осталих интерних аката с циљем постизања и одржавања задовољавајућег нивоа сигурности; врши ана-
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лизу сигурносних система и предлаже нова решења;
обавља тестирања имплементираних решења; обавља
дијагностику у случајевима нарушавања сигурности
информационог система; сарађује у одржавању континуитета пословања информационих система; учествује
у вршењу процене ризика сигурности информационог
система; пружа други ниво подршке при решавању
захтева у сервис деску; обавља и друге послове по
налогу непосредног руководиоца.

студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит; најмање
једну годину радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.

Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.

Група за мултимедијалне сервисе
и WAN инфраструктуру, Центар
за комуникациону и мрежну
инфраструктуру, Сектор за
информационе технологије,
звање млађи саветник
1 извршилац

3) Радно место руководилац Групе

Група за базе података и апликативне
сервере, Одељење за серверску
инфраструктуру, Сектор за
информационе технологије, звање виши
саветник
1 извршилац
Опис послова: Руководи, организује и распоређује
радне задатке и врши надзор над радом извршилаца у Групи; координира израдом и израђује стандарде, упутства, методологије и пројектне документе из
делокруга Групе; стара се о имплементацији сигурности база података и бекап стратегије сервера;
планира и организује поступак системско-техничке
и друге подршке корисника информационо-техничког система управе из делокруга рада Групе; учествује у изради техничке документације у поступцима
набавки ИТ опреме и система; прати стање у области
информационе безбедности из делокруга рада Групе
и предлаже мере за унапређење истих; контролише
и организује комплетирање техничке документације;
прати трендове у области информатике и предлаже
решења за унапређење софтвера и хардвера који се
користе у Управи; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 7 година радног искуства у
струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

4) Радно место за подршку
пословима заштите мрежне
инфраструктуре

Група за Дата центар и заштиту
мрежне инфраструктуре, Центар
за комуникациону и мрежну
инфраструктуру, Сектор за
информационе технологије,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Обезбеђује заштиту информација-података на серверима; имплементира ниво сигурности
приступа ресурсима; имплементира, конфигурише и
одржава продукционо, развојно и тестно окружење на
серверима са Windows и UNIX оперативним системом
(ОС); учествује у припреми процедура и правила сигурносне политике информационих система; учествује у
имплементацији и управља виртуелном инфраструктуром и надгледа правилност коришћења ресурса
на њој; врши инсталацију и конфигурацију storage-a;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским

5) Радно место за подршку
мултимедијалним сервисима

Опис послова: Учествује у одржавању активне мрежне опреме, система ИП телефоније и мултимедијалних
сервиса и других системско-техничких компоненти
информационог система; врши надзор активне мрежне опреме; извршава повезивање удаљених локација
и врши конфигурацију активне мрежне опреме; учествује у изради техничке документације; учествује у
предлагању решења у области информатике и предлаже решења за унапређење софтвера и хардвера који
се користе у Управи; обавља друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит; најмање
једну годину радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.

6) Радно место организатор и
контролор рачуноводствених
послова

Одсек за рачуноводство, Одељење
за управљање финансирањем,
рачуноводством и контролом,
Сектор за финансирање, рачуноводство
и контролу,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Води пословне књиге по прописима
о буџетском рачуноводству; врши пријем, контролу и
контирање рачуноводствених исправа; врши континуирано књижење пословних промена у аналитичкој евиденцији основних средстава, као и годишњи
обрачун амортизације, на основу веродостојних
рачуноводствених исправа; учествује у припреми и
састављању периодичног извештаја (образац 5) о
извршењу буџета Управе; сарађује са унутрашњим
јединицама, повериоцима и дужницима, ради прибављања уредних рачуноводствених исправа на
основу којих се евидентирају пословне промене везане за материјално-финансијско пословање Управе;
обавља усклађивање евиденција и стања помоћне
књиге основних средстава и залиха са главном књигом Управе пре састављања финансијских извештаја;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
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7) Радно место за финансијску
контролу, анализу и извештавање

Одсек за контролу, Одељење
за управљање финансирањем,
рачуноводством и контролом,
Сектор за финансирање, рачуноводство
и контролу,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Контролише усклађеност процедура и интерних аката Управе са релевантним законским прописима; контролише примену прописа у
области финансијско-материјалног пословања; даје
савете приликом доношења нових интерних аката
и процедура за регулисање пословања појединих
унутрашњих јединица Управе; израђује директиве
из надлежности Сектора; припрема документацију и
сарађује са руководиоцима организационих јединица
код којих се врши контрола; извештава непосредног
руководиоца о извршеним контролама организационих јединица о евентуалним установљеним пропустима и променама на билансним позицијама; утврђује
разлоге тих промена и даје стручну анализу како је
до промена дошло; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9
ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД

8) Радно место за контролу
извршења јавних плаћања

Одељење за јавна плаћања, Филијала
Стари град, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља оперативне послове везане за
примену система рачуна и прати податке о извршеном
платном промету; обавља контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; учествује у контроли и исправкама завршних рачуна; учествује у изради нацрта решења и учествује у предлагању
решења за отклањање неправилности и незаконитости
које су утврђене контролом у интерном поступку; обавља
послове девизних плаћања; обавља послове обраде личних примања за кориснике јавних средстава; обавља
пријем и обраду захтева за упис, обнову регистрације и
промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним случајевима, као и пријем и обраду захтева за
остваривање права на финансијске подстицаје; обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа
у државним органима; као и компетенције потребне
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Филијала Стари град, Обилићев
венац 9-11
Бесплатна публикација о запошљавању

ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА

9) Радно место начелник Одељења

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, виши саветник
1 извршилац
Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад
запослених у Одељењу; прати, контролише и стара
се о законитом раду Одељења, стара се о правилној
примени прописа, упутстава и општих аката; анализира потребе за обукама запослених у циљу унапређења рада и стручног оспособљавања запослених;
израђује нацрте решења и учествује у предлагању
решења за отклањање неправилности и незаконитости које су утврђене контролом у интерном поступку; израђује периодичне извештаје; остварује сарадњу
са унутрашњим јединицама Централе по пословима
из делокруга рада Одељења; учествује у решавању
спорних питања из свог делокруга са представницима
државних органа, организација и фондова; даје стручна упутства и надзире рад експозитура, координира
рад између ужих унутрашњих јединица; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 7 година радног искуства у
струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Филијала Чукарица, Шумадијски
трг 6a
ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД

10) Радно место за вођење и
контролу буџетских евиденција

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, Филијала Нови Београд,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Врши контролу исправности документације и прописаних буџетских евиденција; врши
повраћај јавних прихода по захтеву надлежних
органа; обавља пријем и контролу поднете документације за упис, промену и брисање из регистра;
обавља пријем и контролу поднете документације за
отварање, промену и укидање подрачуна корисника
јавних средстава; издаје потврде о отвореном подрачуну, стању на подрачуну, кумулативном промету и
дневном стању за кориснике јавних средстава, укидању подрачуна и друге потврде на захтев корисника;
врши контролу и исправку завршних рачуна; обавља
наплату тарифе при гашењу подрачуна корисника
јавних средстава, доставља податке у вези са непрепознатом наплаћеном тарифом и опомене о ненаплаћеној тарифи корисницима јавних средстава; прима захтеве за отварање и гашење шифара за пројекат
РИНО и Регистар запослених; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Филијала Нови Београд, Тошин
бунар 159
ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА СОПОТ

11) Радно место за послове платних
услуга

Експозитура Сопот, Филијала Вождовац,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога,
води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање
права на финансијске подстицаје и издаје потврде о
упису и статусу у регистру; обавља унос података са
изворне документације, решава спорне случајеве код
уочених недостатака у свим фазама рада на припреми
података и по потреби решава рекламације; обавља
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Филијала Вождовац - Експозитура Сопот, Кнеза Милоша 52е
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО

12) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, Филијала Ваљево, звање
сарадник
1 извршилац
Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања; врши
повраћај јавних прихода по захтеву надлежних органа и поступа по рекламацијама банака за исправку
грешака у платном промету приликом уплате јавних
прихода; обавља контролу поднете документације
за упис, промену и брисање из регистра и поднете
документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу и исправку завршних рачуна; обавља рачунску и
логичку контролу података из образаца П/Р локалних
самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне
власти и филијала Републичког фонда за здравствено осигурање; издаје налоге за ванредна пражњења
рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација
за обавезно социјално осигурање, по захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама
локалних самоуправа за потребе принудне наплате и
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци;
као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Филијала Ваљево, Вука Караџића 2
ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА
ЕКСПОЗИТУРА РЕКОВАЦ

13) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Рековац, Филијала
Јагодина, звање референт
1 извршилац
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Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога,
води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање
права на финансијске подстицаје и издаје потврде о
упису и статусу у регистру; обавља унос података са
изворне документације, решава спорне случајеве код
уочених недостатака у свим фазама рада на припреми
података и по потреби решава рекламације; обавља
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога,
води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање
права на финансијске подстицаје и издаје потврде о
упису и статусу у регистру; обавља унос података са
изворне документације, решава спорне случајеве код
уочених недостатака у свим фазама рада на припреми
података и по потреби решава рекламације; обавља
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

вање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога,
води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање
права на финансијске подстицаје и издаје потврде о
упису и статусу у регистру; обавља унос података са
изворне документације, решава спорне случајеве код
уочених недостатака у свим фазама рада на припреми
података и по потреби решава рекламације; обавља
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.

Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.

ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ

Место рада: Филијала Јагодина - Експозитура Рековац, Краља Петра Првог 38

Место рада: Филијала Нови Пазар - Експозитура Сјеница, Светозара Марковића 15

ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА БРУС

14) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике

Експозитура Брус, Филијала Крушевац,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања; врши
повраћај јавних прихода по захтеву надлежних органа и поступа по рекламацијама банака за исправку
грешака у платном промету приликом уплате јавних
прихода; обавља контролу поднете документације
за упис, промену и брисање из регистра и поднете
документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу и исправку завршних рачуна; обавља рачунску и
логичку контролу података из образаца П/Р локалних
самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне
власти и филијала Републичког фонда за здравствено осигурање; издаје налоге за ванредна пражњења
рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација
за обавезно социјално осигурање, по захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама
локалних самоуправа за потребе принудне наплате и
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци;
као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Филијала Крушевац - Експозитура Брус,
Краља Петра Првог 70
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР
ЕКСПОЗИТУРА СЈЕНИЦА

15) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Сјеница, Филијала Нови
Пазар, звање референт
1 извршилац
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ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ

16) Радно место за послове платних
услуга
Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, Филијала Прокупље, звање
референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога,
води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање
права на финансијске подстицаје и издаје потврде о
упису и статусу у регистру; обавља унос података са
изворне документације, решава спорне случајеве код
уочених недостатака у свим фазама рада на припреми
података и по потреби решава рекламације; обавља
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Филијала Прокупље, 21. српске дивизије 6
ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ
ЕКСПОЗИТУРА БЛАЦЕ

17) Радно место за послове платних
услуга

Експозитура Блаце, Филијала Прокупље,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требо-

Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Филијала Прокупље - Експозитура Блаце, Краља Петра Првог 127

18) Радно место за контролу
извршења јавних плаћања

Филијала Вршац, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља оперативне послове везане
за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; обавља контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних
средстава; учествује у контроли и исправкама завршних рачуна; учествује у изради нацрта решења и
учествује у предлагању решења за отклањање неправилности и незаконитости које су утврђене контролом у интерном поступку; обавља послове девизних
плаћања; обавља послове обраде личних примања за
кориснике јавних средстава; обавља пријем и обраду
захтева за упис, обнову регистрације и промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним
случајевима, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа
у државним органима, као и компетенције потребне
за рад на радном месту.

19) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике
Филијала Вршац, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања; врши
повраћај јавних прихода по захтеву надлежних органа и поступа по рекламацијама банака за исправку
грешака у платном промету приликом уплате јавних
прихода; обавља контролу поднете документације
за упис, промену и брисање из регистра и поднете
документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу и исправку завршних рачуна; обавља рачунску и
логичку контролу података из образаца П/Р локалних
самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне
власти и филијала Републичког фонда за здравствено осигурање; издаје налоге за ванредна пражњења
рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација
за обавезно социјално осигурање, по захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама
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Администрација и управа

локалних самоуправа за потребе принудне наплате и
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци;
као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Филијала Вршац, Феликса Милекера 17
ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

20) Радно место за контролу
извршења јавних плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, Филијала Сремска
Митровица, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља оперативне послове везане
за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; обавља контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних
средстава; учествује у контроли и исправкама завршних рачуна; учествује у изради нацрта решења и
учествује у предлагању решења за отклањање неправилности и незаконитости које су утврђене контролом у интерном поступку; обавља послове девизних
плаћања; обавља послове обраде личних примања за
кориснике јавних средстава; обавља пријем и обраду
захтева за упис, обнову регистрације и промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним
случајевима, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање једну годину радног искуства
у струци или најмање пет година; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Филијала Сремска Митровица, Краља
Петра Првог 44
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне,
посебне функционалне и понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво
се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се опште функционалне
компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Бесплатна публикација о запошљавању

Комисија ће на основу приложеног доказа донети
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ
који сте приложили уместо тестовне провере. Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима,
http://www.suk.gov.rs/
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место
- страни језик (енглески језик Б1) - провераваће се
писмено (путем теста).
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем
Републике Србијe) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама
амортизације) - провераваће се путем симулације
(писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о условима и начину вођења рачуна за
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих
рачуна) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем
Републике Србијe) - провераваће се путем симулације
(писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско - материјални послови (буџетски систем
Републике Србије ) - провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у
базама података) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (информациона безбедност) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга
радног места (Закон о порезу на додату вредност) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место
- страни језик (енглески језик Б1) - провераваће се
писмено (путем теста).

За радна места под редним бројем 8, 18 и 20:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора,укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писмено).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (стратегије и канали комуникације) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем
Републике Србије) - провераваће се путем симулације
(писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (информациона безбедност) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи из делокруга радног места
(Закон о платним услугама) - провераваће се путем
симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место
- страни језик (енглески језик Б1) - провераваће се
писмено (путем теста).
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (информациона безбедност) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
- софтвер (основно познавање Cisco мрежних решења
у области рутирања, Дата центра, сигурности) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
- страни језик (енглески језик Б1) - провераваће се
писмено (путем теста).
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (информациона безбедност) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основе управљања људским
ресурсима) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем
Републике Србијe) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писмено).
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Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга
радног места (Закон о платним услугама) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 11, 13, 15,
16 и 17:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем
Републике Србијe) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (израда потврда и уврења
о којим се води службена евиденција) - провераваће
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга
радног места (Закон о платним услугама) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 12, 14, и 19:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем
Републике Србијe) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга
радног места (Закон о платним услугама) - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о знању компетенције - страни језик (енглески језик Б1), на траженом нивоу и желите да на основу њега будете
ослобођени провере ове компетенције, неопходно
је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Министарства финансија - Управа за трезор, у делу Конкурси: https://www.trezor.gov.
rs/src/competitions/
V Провера понашајних компетенција за радна места 1, 2, 4-8, 10-20: 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 и интервјуа
базираном на компетенцијама.
Провера понашајних компетенција за радна
места 3 и 9: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и
интервјуа базираном на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа - провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Министарство финансија
- Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Јелена Шушиловић, тел. 011/3202-312 и
Марија Ђаковић, тел. 011/2927-524, од 10.00 до 13.00
часова.
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IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства
финансија - Управа за трезор или у штампаној верзији
на писарници Министарства финансија - Управа за трезор.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави
списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се
да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Управе за
трезор.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која
се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти
из којих се види на којим пословима, у ком периоду

и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.
XIV Трајање радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит
положе у року од шест месеци од дана заснивања
радног односа. Сагласно члану 9 Закона о државним
службеницима, прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност за
заснивање радног односа.
XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 4.
новембра 2019. године, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на контакте (бројеве телефона или
e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера
посебних функционалних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства финансија - Управа за трезор, Поп Лукина 7-9. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail
адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима / уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и
95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да
кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи
на који начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција и да у прилогу обрасца пријаве достави и попуњену Изјаву у папирној форми која
се налази на сајту Министарства финансија - Управа
за трезор, у делу Конкурси https://www.trezor.gov.rs/src/
competitions/.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама, као поверени
посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао директор Управе за трезор.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.trezor.gov.rs) и огласној табли Министарствa
финансија - Управа за трезор, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији,
огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05
- испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 4 Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-8375/2019 од 28. августа 2019. године и 51
број: 112-713/2019 од 25. јануара 2019. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд
Радна места која се попуњавају:
II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ У ВАЉЕВУ

1) Реализатор третмана

у Служби за третман, у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области политичке науке-смер
за социјалну политику и социјални рад, или из стручне
области Специјалне едукације и рехабилитације - смер
за превенцију и третман поремећаја понашања или стручне области филозофија - смер психологија, педагогија,
андрагогија или социологија 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, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радномместу.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

2) Саветник за управљање
пословима безбедности и здрављу
на раду и заштите
од пожара
у Служби за обуку и упошљавање,
у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из образовног научног поља интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне и двопредметне студије у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академске студије, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
положен стручни испит о практичној оспособљености
за обављање послова безбедности и здравља на раду,
положен стручни испит из области заштите од пожаБесплатна публикација о запошљавању

ра, најмање три године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

IV КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД
У ЋУПРИЈИ

Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

1) Инструктор пољопривредне
производње

3) Шеф Одсека за угоститељство,
сточарску и пољопривредну
производњу, у звању млађи саветник

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, пољопривредне струке, положен државни
стручни испит и најмање две године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из oбразовно-научног поља медицинских
наука - доктор ветеринарске медицине или техничко-технолошких наука - биотехничке науке, 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,
три године радног искуства на истим или одговарајућим
пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

4) За подршку пословима матичне
евиденције и депозита
Служба за опште послове, у звању
референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, положен државни стручни испит, 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

5) На пословима писарнице, Служба
за опште послове
у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, положен државни стручни испит, најмање 2
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радномместу.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.
Место рада: Ваљево, Лознички пут бб
III ОКРУЖНИ ЗАТВОР У НЕГОТИНУ

1) На пословима благајника,
депозита и матичне евиденције,
у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, положен државни стручни испит и најмање
две године радног искуства у струци. као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.
Место рада: Неготин, Бранка Перића 9

у Одсеку за обуку и упошљавање,
у звању референта
1 извршилац

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2) Домар инструктор

у Одсеку за обуку и упошљавање, у
звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, техничке струке, положен државни стручни
испит и најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима;

3) Магационер инструктор
Служба за опште послове
у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, положен државни стручни испит и најмање две
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.
Место рада: Ћуприја, Данила Димитријевића 7а
V ОКРУЖНИ ЗАТВОР У НОВОМ ПАЗАРУ

1) Кувар-инструктор,
звање референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, угоститељске струке, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

2) Радно место домар,
у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, техничког смера, положен државни стручни
испит и најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.
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3) Шеф Одсека за материјалнофинансијске послове, у звању
самосталног саветника

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Економске науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, положен струковни испит за
овлашћеног рачуновођу и најмање пет година радног
искуства на истим или одговарајућим пословима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог,
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3).

Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.
Место рада: Нови Пазар, Ослобођења 39а
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни
број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум
и место рођења, адреса становања, мејл адреса за
контакт, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства у степену
стручне спреме прописане за радно место на које се
конкурише, са кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс,
пријава мора да буде својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је
наведена у условима за радно место - заједничко за
сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води
кривични поступак за кривично дело које се гони по
службеној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из радног
односа, издата од стране државних органа у коме је
учесник јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном испиту за овлашћеног рачуновођу - за радно
место под редним бројем 3 у ОЗ у Новом Пазару;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама
прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо
ње - заједничко за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет
презентацији Министарства правде, на следећој
интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/
konkursi.php.
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном испиту за рад у државним органима.
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Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе
доказе о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које
наведу у својим пријавама.
X Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција,
11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних места“.
XI Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/363-11-93.
XII Трајање радног односа: За наведена радна
места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да се
запосли пунолетан држављанин Републике Србије
који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у државном органу, ако му раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Као
државни службеник на извршилачком радном месту
може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року
утврђеном овим законом.
Државни службеник који је у радном односу на
неодређено време мора да има положен државни
стручни испит.Пробни рад је обавезан за све који
први пут заснивају радни однос у државном органу, а
нису приправници, нити раде у кабинету.
Државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време и државни
службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни
испит полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно
уколико су на страном језику морају бити преведени
на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на
које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражене доказе.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или од стране јавног бележника биће
одбачене закључком конкурсне комисије.

VII Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (члан
45 став 1 Закона о државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 став 4 Закона о извршења кривичних санкција прописано је да се у радни однос не може се примити лице које је осуђено због кривичног дела које
се гони по службеној дужности, лице против кога се
води кривични поступак за кривично дело које се гони
по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од три месеца и
лице за које, у складу са прописима којима је уређено
вршење безбедносних провера, постоје безбедносне
сметње.
VIII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у
периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање „Послови“.
IX Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се
вреднују у изборном поступку спровешће се у просторијама наведених завода.

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са
чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Администрација и управа

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“,
број 2/19), оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место начелник Одељења
за нормативне послове борачкоинвалидске заштите и послове
неговања традиција ослободилачких
ратова Србије, звање виши саветник
Одељење за нормативне послове
борачко-инвалидске заштите и послове
неговања традиција ослободилачких
ратова Србије, Сектор за пензијско
и инвалидско осигурање и борачкоинвалидску заштиту
1 извршилац

Опис посла:
- руководи и координира радом Одељења;
- креира мере за унапређивање и развој института у
области заштите ратних меморијала и неговања традиције и обележавање значајних датума из ослободилачких ратова Србије у складу са релевантним историјским чињеницама и државним програмом;
- координира и израђује нацрте закона, других прописа и појединачних правних аката у области заштите
ратних меморијала, неговања традиције и обележавања значајних датума из ослободилачких ратова
Србије и учествује у изради нацрта међудржавних
уговора и споразума у вези са одржавањем ратних
меморијала у земљи и иностранству;
- учествује у спровођењу конкурса и расподели
средстава по пројектима удружењима грађана и
сарађује са борачко-инвалидским организацијама и
удружењима чија је делатност неговање традиције
ослободилачких ратова Србије, са мрежом завода за
заштиту споменика културе и дипломатско-конзуларним представништвима;
- учествује у спровођењу јавних набавки, прати извршење јавних набавки, врши контролу финансијских
извештаја о реализацији закључених уговора о
додели јавне набавке у области борачко-инвалидске
заштите;
- планирање и праћење реализације буџета у области
борачко-инвалидске заштите и неговања традиције;
- координира послове унапређења и експлоатације
информационог система који се користе у Одељењу,
- обавља све остале послове по налогу помоћника
министра.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, радно
искуство у струци од најмање седам година, кao и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Македонска 4а
Бесплатна публикација о запошљавању

2. Радно место за финансијске
послове у области борачкоинвалидске заштите и неговања
традиција ослободилачких ратова
Србије, звање саветник

Одељење за нормативне послове
борачко-инвалидске заштите и послове
неговања традиција ослободилачких
ратова Србије, Сектор за пензијско
и инвалидско осигурање и борачкоинвалидску заштиту
1 извршилац
Опис посла:
- припрема, контролише и обрађује документацију
за исплату права корисницима у области борачко
инвалидске заштите, заосталих примања, коначног
усклађивања, борачког додатка, накнада члановима лекарских комисија, као и припрема комплетне
документације и обрачуна за исплату инвалиднина
корисницима, који су своја права из области борачко
инвалидске заштите остварили у земљи, а имају пребивалиште у иностранству;
- припрема, контролише и обрађује документацију
за исплату годишњег новчаног примања за опоравак
одликованих лица (носилаца Партизанске споменице
1941. и шпанских бораца, чланова њихових породица, народних хероја и чланова њихових породица);
- прати и контролише финансијске извештаје удружења чији се пројекти финансирају;
- прати и контролише финансијске извештаје о реализацији уговора о финансирању инвестиционог и редовног одржавања ратних меморијала;
- контролише финансијске извештаје о реализацији
закључених уговора о додели јавне набавке у области
борачко-инвалидске заштите
- и обавља друге послове које одреди начелник
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Македонска 4а
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне,
посебне функционалне и понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се
проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у
делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на
основу приложеног доказа донети одлуку да ли може
или не може да прихвати доказ који сте приложили
уместо тестовне провере.
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих
функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (организационо понашање) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
нормативни послови (припрема и израда стручних
мишљења и образложења различитих правних аката
(нацрта прописа, међународних уговора итд) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
послови јавних набавки (методологија за праћење
извршења уговора) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи из делокруга радног места
(Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова
њихових породица и Закон о ратним меморијалима) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања)
- провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
послови јавних набавки (методологија за праћење
извршења уговора) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи из делокруга радног места
(Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова
њихових породица и Закон о финансирању удружења
бораца ослободилачких ратова Србије) - провераваће
се путем симулације (усмено).
V Провера понашајних компетенција за радно место под редним бројем 1: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће
се путем психометријских тестова, узорка понашања
и интервјуа базираном на компетенцијама.
Провера понашајних компетенција за радно
место под редним бројем 2: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за наведена извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено). Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел.
011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, од 10.00 до 13.00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
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X Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној
верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина
22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави
списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се
да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
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.
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XIV Трајање радног односа: За наведена радна
места радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни
испит није услов, нити предност за заснивање радног
односа.
XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 1.
новембра 2019. године, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера
посебних функционалних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања. Учесници конкурса који су успешно
прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се
о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или
имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве или путем телеграма на адресу коју су навели у
обрасцу пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да
у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*,
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да
се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама, као поверени
посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао министар за рад, запошљавања, борачка и
социјална питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис
послова оглашеног радног места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за наведена радна места,
може се преузети на званичној интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања или
у штампаној верзији на писарници Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
На основу члана 54 и члана 55 Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05,
81/05-исп., 83/05-исп., 64/07, 67/07-исп., 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), чланова 17 став 1, 18.
став 2, 19 став 2, 20 и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС“, бр.
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 Број: 112-8375/2019 од 29. августа 2019.
године, Министарство правде оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ
I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство правде, Београд, Немањина 22-26
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за поступање по
захтевима за накнаду штете, другим
поднесцима и судским одлукама,
звање самостални саветник
Одељење за остваривање права
на накнаду штете, Секретаријат
министарства
1 извршилац

Опис послова: Прегледа и обрађује захтеве за рехабилитационо обештећење и накнаду штете лицима
неосновано лишеним слободе и неосновано осуђеним;
припрема, организује и присуствује седницама Комисије
за рехабилитационо обештећење и Комисије за накнаду
штете лицима неосновано лишеним слободе и неосновано осуђеним; израђује нацрте одлука комисије и предлоге споразума о рехабилитационом обештећењу и врсти
и висини накнаде штете лицима неосновано лишеним
слободе и неосновано осуђеним; поступа по одлукама Уставног суда за исплату накнаде штете; припрема
нацрте решења о исплати накнаде штете по основу
рехабилитационог обештећења, неоснованог лишења
слободе и неосноване осуде и по основу одлука Уставног
суда; припрема нацрте одговора - изјашњења на поднеске и судске одлуке у вези са покренутим правним
поступцима за Државно правобранилаштво, државне и
друге органе када је Министарство има положај странке
у поступку; остварује сарадњу са подносиоцима захтева, Државним правобранилаштвом, судовима и другим
државним органима у оквиру делокруга Одељења;
припрема извештаје, сачињава информације и анализе у вези са радом Комисије, спровођења прихваћених
споразума о рехабилитационом обештећењу и врсти
и висини накнаде штете лицима неосновано лишеним
слободе и неосновано осуђеним, извршавања обавеза
по одлукама Уставног суда и друге извештаје, информације и анализе из делокруга Одељења; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци, као и компетенције за рад на радном месту.
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Место рада: Београд, Немањина 22-26
III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним
службеницима, прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата
врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у 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.
1. Провера општих фукнционалних компетенција:
• oрганизација и рад државних органа РС - провераваће се писано путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писано
путем симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, уколико
поседујете важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару
на траженом нивоу (који подразумева поседовање
знања и вештина у основама коришћења рачунара,
основама коришћења интернета, обради текста и
табела, табеларне калкулације) и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције
„дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад
на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на
основу приложеног доказа донети одлуку да ли може
или не може да прихвати доказ који сте приложили
уместо тестовне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно 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.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација) - провераваће се писано путем
симулације.
• Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рехабилитацији) - провераваће
се писано путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни пропис из делокруга радног места
(Закон о општем управном поступку) - провераваће се
писано путем симулације.

4. Мотивација за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се
путем интервјуа са комисијом.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Министарство правде,
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног
места за поступање по захтевима за накнаду штете,
другим поднесцима и судским одлукама“.

Законом о општем управном поступку („Сл. гласник
РС“, број 18/2016), између осталог, прописано је да су
органи у обавези да по службеној дужности, када је
то неопходно за одлучивање, у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују
и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тијана Стојановић,
контакт телефон: 011/3622-159, од 7.30 до 15.30 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Министарства правде и у штампаној верзији на
писарници Министарства правде, 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 Конкурса комисија
састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак. Подносиоци пријаве обавештавају
се о додељеној шифри у року од три дана од пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин
на који је у пријави назначен за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде,решења и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да, у року од пет радних дан од дана
пријема обавештења, доставе доказе који се прилажу
и изборном поступку.
Кандидат који не достави доказе, односно који на
основу достављених или прибављених доказа не
испуњава услове за запослење, писаним путем се
обавештава да је искључен даљег изборног поступка.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Министарства правде: www.
mpravde.gov.rs.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и изводу из
матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.

3. Провера понашајних компетенција: 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.

Сви докази се прилажу у оругиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управам као поверени посао).

Бесплатна публикација о запошљавању

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту. Потрбено је да учесник конкурса у делу
*Изјава, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се
да у року од пет (5) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег избодног поступка. Докази се
достављају на наведену адресу Министарства.
XI Врста радног односа: Радно место попуњава се
заснивањем радног односа на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са
учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак спровешће се почев од 1.
новембра 2019. године, са почетком у 9.00 часова, о
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или имејл-адресе које су навели у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера
посебних функционалних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства правде, Београд, Немањина 22-26.
Учесници конкурса који су успшено прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које
нема положен државни стручни испит, али је дужно
да га положи у прописаном року. Положен државни
стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за радни
однос на неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао
радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а
који нема положен државни стручни испит, дужан је да
положи државни стручни испит у року од шест месеци
од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mpravde.gov.rs) и огласној табли Министарства правде, на интернет презентацији Службе за
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управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу
е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли
и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТУЖИЛАШТВО
ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
Београд

Тужилаштво за организовани криминал на основу
чл. 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005,
83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009,
99/2014, 94/2017, 95/2018) чл. 17, 18, 20 и 21 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, 2/19), Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима
и мерилима за избор на извршилачка радна места у
судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник Републике Србије“ број 30/19), у складу са чл.
12а Правилника о изменама и допунама Правлника
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Тужилаштву за организовани криминал А. бр.
295/19 од 31.05.2019. године, Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број 112-8375/2019 од 28. августа 2019. године и
Решења о попуњавању радног места спровођењем
јавног конкурса П бр. 225/19 од 04. 10. 2019. године,
оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У ТУЖИЛАШТВУ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ
КРИМИНАЛ
I Орган у коме се попуњава радно место: Тужилаштво за организовани криминал, Устаничка 29,
Београд
II Радно место које се попуњава:

1) Радно место записничар у звању
референт
1 извршилац

Опис посла: Врши унос текстова по диктату и са
диктафонских трака, врши препис текстова, и рукописа, врши препис тонског записа и израђује све врсте
табела, у сарадњи са шефом дактилобироа коригује
унете податке, стара се о савременом обликовању
текста, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме
и рационалном коришћењу канцеларијског и другог
потрошног материјала, води уписник за евиденцију
штампаних ствари и публикација, води евиденцију о
свом раду, обавља и друге послове из надлежности
тужилаштва пo налогу шефа дактилобироа и секретара у складу са Правилником о управи у јавном тужилаштву.
Услови за рад на радном месту записничара - референта у дактилобироу Тужилаштва:
средња школска спрема друштвеног, природног или
техничког смера, положен државни стручни испит за
рад у државним органима и радно искуство у струци од
најмање две године и потребне компетенције за ово
радно место.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне,
посебне функционалне и понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
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1. Провера општих функционалних компетенцијa: Свим кандидатима који учествују у изборном
поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити путем писаног теста);
• дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару);
• пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару,
на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције - дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу „Рад на рачунару“), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа одлучити да ли може или не може да прихвати
доказ који је приложен уместо провере тестом.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Тужилаштва за организовани
криминал (www.tok.jt.rs).
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих
функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
• посебна функционална компетенција у области
рада дактилобиро у јавном тужилаштву - познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију
јавног тужилаштва (провера ће се вршити писаним
путем - тестом);
• посебна функционална компетенција у области рада
дактилобиро у јавном тужилаштву - положен испит за
дактилографа I класе (провера ће се вршити увидом
у сертификат);
• посебна функционална компетенција за област рада
административни послови - канцеларијско пословање, припрема материјала и вођење записника
(провера ће се вршити писаним путем - тестом);
• посебна функционална компетенција за радно место
записничар - познавање релевантних прописа из делокруга органа Правилника о управи у јавном тужилаштву
и Закон о државним службеницима (провера ће се
вршити усменим путем - разговором са кандидатом).
3. Провера понашајних компетенција
Понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност
и интегритет - и њихову проверу вршиће дипломирани
психолог на основу интервјуа базираног на компетенцијама и упитника.
4. Интервју са Комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Све наведене компетенције комисија ће проверити у
року од три месеца рачунајући од дана истека рока
за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База
питања биће објављена на интернет страници тужилаштва (www.tok.jt.rs).
Место рада: Београд, Устаничка 29
IV Услови за запослење:
- држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописану стручну спрему и
да испуњава услове одређене законом и Правилником о унтрашњем уређењу и систематизацији радних
места; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа; да учесник конкурса није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
(чл. 45 став 1. Закона о државним службеницима).

V Образац пријаве на конкурс и докази који се
прилажу:
- Пријава на конурс подноси се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет страници Тужилаштва за
организовани криминал (www.tok.jt.rs) или у штампаној верзији у Управи тужилаштва, Устаничка 29, кабинет 432.
- Образац пријаве мора бити својеручно потписан.
- Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон,
електронску адресу; образовање, стручне и друге
испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа; податак о знању рада на рачунару;
податак о знању страног језика; додатне едукације;
радно искуство; посебне услове; добровољно дату
изјаву о припадности националној мањини; посебне
изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима
у државним органима.
- Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу Устаничка 29.
- Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће
обавештен о додељеној шифри у року од три дана од
дана пријема пријаве на начин на који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
VI 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, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на контакте
(адресе или бројеви телефона) које су навели.
Провера свих комептенција ће се вршити у просторијама Тужилаштва за организовани криминал, Устаничка
29. Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
VII Остали докази које прилажу само кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци);
- уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
- потврда да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у државном органу);
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема;
- оригинал или oверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство);
- уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима. 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
- сертификат или други доказ о познавању рада на
рачунару (уколико поседује исти)
- Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да
ли ће сам доставити податке о чињеницима о којима
се води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо њега
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“
бр. 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се пoкpeћe по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и oбpaђује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
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Администрација и управа

Документ о чињеницама о којима се води
службена евиденција је: извод из матичне рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном
правосудном испиту, уверење о положеном државном
стручном испиту, уверење да се против кандидата не
води кривични поступак и уверење да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата
биће елиминациона.

Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се
документација враћати искључиво на писани захтев
учесника.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да
у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења приложе остале доказе који се прилажу у
конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном
року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писаним путем се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази се
достављају на надресу наведену у огласу.

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.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао).
VIII Рок за подношење пријава: износи 8 (осам)
дана од дана оглашавања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
IX Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Пријаве се подносе Тужилаштву за организовани криминал, Устаничка 29, Београд, са назнаком
„Пријава на конкурс - за извршилачко радно место“.
X Изборни поступак: Списак кандидата који
испуњавају услове за запослење на радном месту и
међу којима се спроводи изборни поступак, објављује
се на интернет презентацији тужилаштва према
шифрама њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу
општих функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену
и месту провере понашајних компетенција и на крају
обавити интервју са кандидатима.
XI Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Зорица Зечевић, секретар у
Тужилаштву за организовани криминал, контакт телефон 011/3082-691 или зграда тужилаштва, Устаничка
29, канцеларија 432.
Напомене: Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашhеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене Решењем комисије.
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. Кандидати са положеним државним стручним испитом/правосудним испитом немају предност у
изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Бесплатна публикација о запошљавању

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Тужилаштва за организовани
криминал (www.tok.jt.rs).

Овај оглас објављује се на интернет презентацији
(www.tok.jt.rs) и огласној табли Тужилаштва за организовани криминал, на порталу е-Управе, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

ВОЈНА УСТАНОВА “ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Делиградска 40а

Дипломирани правник

привремено-повремени послови
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани/
мастер правник. Заинтересовани кандидати могу
своје пријаве да доставе путем имејл-адресе: sanja.
subasic@vudedinje.com. Конкурс траје до 09.11.2019.
године.

Грађевински инжењер

привремено-повремени послови
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани/
мастер инжењер грађевинарства.

Молер-фарбар

привремено-повремени послови
УСЛОВИ: молер, фарбар, без обзира на стручну спрему.

Столар-тапетар

привремено-повремени послови
УСЛОВИ: столар, тапетар, најмање једна година радног искуства без обзира на стручну спрему.

Бравар-варилац

привремено-повремени послови
УСЛОВИ: бравар, варилац, без обзира на стручну
спрему.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе лично на наведену адресу послодавца,
радним данима од 8 до 15 часова. Конкурс траје до
09.11.2019. године.

Књиговођа

привремено-повремени послови
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да доставе путем имејл-адресе: sanja.subasic@vudedinje.
com. Конкурс траје до 09.11.2019. године.

Економиста за финансије

привремено-повремени послови
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани/
мастер економиста.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем имејл-адресе: sanja.subasic@
vudedinje.com. Конкурс траје до 09.11.2019. године.

ЛЕСКОВАЦ
ДОМ КУЛТУРЕ РАДАН

16230 Лебане, Цара Душана 79

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: најмање високо образовање, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005, на основним студијама у
трајању од најмање четири године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005,
из области друштвених, уметничких наука; најмање
пет година рада у струци, предлог програма рада и
развоја Дома културе „Радан“ за период од четири
године; биографију која садржи елементе из делокруга досадашњег рада у култури са резултатима.
ОСТАЛО: Досатвити: оверену копију дипломе или
уверење о стручној спреми; доказ о радном искуству;
доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал); уверење надлежног органа
да кандидат није осуђиван у вези дела злоупотребе
службеног положаја (не старије од шест месеци); уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
копију личне карте (очитану). Пријаве на конкурс се
подносе непосредно или путем поште Управном одбору Дома културе Радан, у року од 8 дана од дана објаве конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс - не отварати“.

СОМБОР
ИЗМЕНА ОГЛАСА
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
„МИРОСЛАВ АНТИЋ - МИКА”
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел.025/450-743, 450-744

Оглас објављен у публикацији „Послови”
25.09.2019. године за именовање директора, мења се и допуњује у делу који се односи на услове у области образовања, тако што
уместо: „одговарајући академски односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких,
социолошких, политичких, економских или медицинских наука”, треба да стоји: одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних,
психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких,
политичких, економских или медицинских наука. У
осталом делу оглас је непромењен.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ИРИГ
22406 Ириг, Николе Тесле 4
тел. 022/2462-750
e-mail: irig.pcsr@minrzs.gov.rs

Директор Центра за социјални рад
општине Ириг
на мандатни период четири године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице
које: је држављанин Републике Србије и које је стекло
високо образовање на студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године
по пропису који уређује високо образовање почев до
10. септембра 2005. године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких
и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник,знање рада на рачунару, знање
страног језика и најмање пет година радног искуства у
струци у скалду са прописима којима се уређује област
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социјалне заштите, организционе вештине,комуникационе вештине, вештине презентације. није осуђивано за кривична дела из групе кривичних дела против
живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по основу рада, против части и
угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног
уређења и безбедности Републике Србије. Поред
општих услова за заснивање радног односа кандидат
за директора уз прописану документацију (биографија,
извод из МКР, уверење о држављанству, диплома о
стеченом образовању, уверење о радном искуству,
уверење да није осуђиван и да се против њега не води
кривични поступак односно да није стављен захтев за
спровођење истарге или одређених истаржних радњи,
да није подигнута оптужница или оптужни предлог за
кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности) којом доказује да испуњава услове
подноси програм рада за мандатни период на који се
именује. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом са назнаком „За конкурс за именовање директора, се подносе Управном одбору Центра за социјални
рад општине Ириг, Николе Тесле 4, за назнаком „За
конкурс”.

В РА Њ Е
ОПШТИНА ПРЕШЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
Прешево, Маршала Тита 36
тел. 017/669-114

Објављује конкурс за пријем у радни однос на
одређено време у својству приправника

Приправник са ВСС - дипломирани
економиста
до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених на основу
члана 80 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, кандидати
треба да испуњавају и ове услове: да имају завршено
високу стручну спрему, стечено образовање на основним академским студијама у обиму од најумање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким студијама
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, или специјалистичким студијама на факултету, дипл. економиста - мастер економиста.

Приправник са ВСС - дипломирани
правник
до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених на основу
члана 80 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, кандидати
треба да испуњавају и ове услове: да имају завршено
високо образовање на основним академским студијама, у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјал. струковним
студијама односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету - дипломирани правник.

Приправник са ВШС - виша стручна
спрема
до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених на основу
члана 80 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, кандидати
треба да испуњавају и ове услове: да имају завршено
високо образовање на основним академским струковним студијама, односно на студијама у трајању од 180
ЕСПБ бодова,основним струковним студијама,односно на студијама у трајању до три године - бачелор
правник - бачелор правник.
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Приправник са ССС

ADECCO OUTSOURCING DOO

до 6 месеци
2 извршиоца

Нови Београд, Владимира Поповића 40
тел. 060/8601-765
е-mail: dunja.petrovic@adecco.com

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених на основу
члана 80 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, кандидати
треба да испуњавају и ове услове: да имају завршено ССС, средње образовање економског, друштвеног
или техничког смера у четворогодишњем трајању.

„Adecco Outsourcing” d.o.o. обратио се у улози послодавца који ће након запошљавања лица иста упутити
на рад свом клијенту „DTS” d.o.o. Београд.

ОСТАЛО: Поред остале документације кандидати
који се пријављују на овај конкурс треба да доставе
и извод из евиденције незапослених лица при фонду
за запошљавање. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Некомплетирана пријава са документима и достављена после рока, неће се размотрити.
Пријаве са потребом документацијом доставити на
адресу: СО Прешево, Маршала Тита 36, за начелника
општинске управе.

Опис посла: послови у магацину.

Трговина и услуге

Магацински радник

место рада: Нова Пазова,
Прва централна радна 4,
на одређено време 24 месеца
30 извршилаца
УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство:
небитно. Рад у сменама; ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт
телефон или своје пријаве да доставе путем мејла.
Лице за контакт: Дуња Петровић.

“NEW COMPANY” DOO
OGRANAK “IN HOTEL”

ДОО „ФАРАТЕЛ“

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 56

26000 Панчево
Војводе Радомира Путника 25
тел. 013/300-500
e-mail: office@faratel.rs

Помоћни радник

у хотелском домаћинству, на одређено
време до 12 месеци
2 извршиоца

Сервисер - монтер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV, V или VI/1 степен стручне спреме, без
обзира на радно искуство. Теренски рад, обезбеђен
превоз. Слање пријаве за посао мејлом. Лице за контакт: Синиша Фара.

СЗР „ОЗОН“ СЕРВИС ЗА
ПРАЊЕ И ПЕГЛАЊЕ РУБЉА

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа,
пожељно радно искуство на пословима хигијене.

Спремачица

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

Палилула
Београд, Миријевски булевар 41д

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа,
радно искуство 1 месец на пословима одржавања
хигијене.

Радник на прању и пеглању веша

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: aleksandra.milacic@
inhotel-belgrade.rs, до 31.10.2019. године.

на одређено време од 6 месеци
3 извршиоца

„ГЕБИ ЛОГИСТИКА“ ДОО

УСЛОВИ: од првог степена стручне спреме, па навише; возачка дозвола Б категорије (возачка дозвола је
потребна само за мушкарце, с обзиром да ће мушкарци радити и као возачи на развожењу веша); радно
искуство: небитно. Радно време: 6 дана по 8 часова.
Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања:
телефон: 063/884-3786 (лице за контакт Зоран Ђикановић).

Гунцати - Барајево, Слободана Пенезића 118
тел. 065/241-5111

Возач за дистрибуцију сточне хране

ADECCO OUTSOURCING DOO

УСЛОВИ: возач са Ц категоријом за дистрибуцију
сточне хране, без обзира на степен стручне спреме,
радно искуство најмање годину дана. Јављање кандидата на наведени телефон, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”.

Нови Београд, Владимира Поповића 40
тел. 060/8601-765
е-mail: dunja.petrovic@adecco.com

ДТД ВОДОПРИВРЕДНО ДОО
„СЕНТА“

„Adecco Outsourcing” d.o.o. обратио се у улози послодавца који ће након запошљавања лица иста упутити
на рад свом клијенту „Veropoulos” d.o.o. Београд.

Чувар на насипу

Радник на деликатесу

место рада: Београд - на свим
београдским општинама,
на одређено време - 24 месеца
20 извршилаца
Опис посла: послови на деликатесу у малопродајним
објектима.
УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство:
минимум 1 месец на наведеним пословима. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
да се јаве на контакт телефон или своје пријаве да
доставе путем мејла. Лице за контакт: Дуња Петровић.

24400 Сента, Кеј Тисин цвет 6
тел. 024/812-835

Опис посла: рад у оквиру потреба фирме на пословима одржавања и по потреби теренски рад; чување
и одржавање чуварнице, обилазак и рад на одржавању насипа и канала. Чуварницу - кућу добија на
коришћење без накнаде, заједно са помоћним објектима.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, неквалификовани
радник; пожељна возачка дозвола Б категорије. CV
слати на e-mail: dtdsentamil@gmail.com или лично донети на горенаведену адресу.

www.nsz.gov.rs

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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„ШКОЛСКА КЊИГА НС“ ДОО
21000 Нови Сад, Живојина Ћулума 32
тел. 021/419-107, 021/419-380

Помоћник књиговесца
особа са инвалидитетом
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, небитно
радно искуство. Рок за пријаву 31.10.2019. Јављање
на горе наведени телефон. Напомена: особа са инвалидитетом.

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

ОСТАЛО: обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Лице за контакт: Бојана Николић. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на горенаведени мејл или да контактирају послодавца путем контакт телефона или лично да се јаве, на
адресу послодавца, радним даном, од 10.00 до 12.00
часова.

„ZEPTER INTERNATIONAL“
ДОО НОВИ БЕОГРАД
тел. 011/2019-265
е-mail: karijera@zepter.rs

Консултант за продају и маркетинг

место рада: Београд, Нови Сад,
Крагујевац, на одређено време, пробни
рад 6 месеци
40 извршилаца

на одређено време 3 месеца, место рада:
Београд - 5, Обреновац - 2, Лазаревац 2, Ваљево - 2, Смедерево - 2, Пожаревац
- 2, Нови Сад - 3, Зрењанин - 2, Суботица
- 2, Шабац - 2, Крагујевац - 3, Чачак - 2,
Ниш - 3, Лесковац - 2, Крушевац - 2,
Вршац - 2, Панчево - 2, Зајечар - 2
(бројеви се односе на број извршилаца)
42 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен (електротехника, механика и слично), без обзира на радно искуство, основно познавање рада на рачунару. Трајање конкурса:
до попуне. Кандидати могу послати своје радне биографије путем имејл-адресе.

Опис посла: планирање и реализација продајних
активности, представљање производа потенцијалним
купцима, праћење задовољства постојећих купаца,
креирање извештаја, анализа и изношење идеја и
предлога

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, без обзира
на образовни профил и радно искуство; рад на рачунару: MS Office пакет (основни ниво); спремност за
рад у тиму, пословни бонтон, поседовање комуникационих и презентационих вештина.

Монтер / техничар за
телекомуникације

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

Агент теренске продаје

место рада: Београд, Бор, Чачак,
Јагодина, Крагујевац, Краљево,
Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар,
Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац,
Пријепоље, Прокупље, Шабац,
Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица,
Суботица, Ужице, Ваљево, Врање,
Зајечар, Зрењанин
и Кикинда
200 извршилаца
УСЛОВИ: III до VII степен, без обзира на радно искуство; основно познавање рада на рачунару и енглески
језик на почетном нивоу. Врста радног односа: уговор
о делу. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
слати радне биографије на имејл-адресу послодавца.

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

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

УСЛОВИ: VI/1 степен, машински инжењер; VI/2 степен, инжењер машинства; VII/1 степен, дипломирани
машински инжењер / мастер инжењер машинства,
без обзира на смер, са радним искуством у ауто-индустрији, дипломирани машински инжењер / мастер
инжењер машинства за моторна возила или возила са
унутрашњим сагоревањем; радно искуство 3 године;
рад на рачунару (Word, Excel, Access, Internet); знање
енглеског језика на средњем нивоу; возачка дозвола
Б категорије.

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар;
IV степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар;
радно искуство 3 године; посебна знања и вештине:
возачка дозвола Б категорије.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Послодавац нуди: стручну обуку, фиксну
плату и бонусе за остварене резултате, континуирану едукацију, професионалну подршку и неопходна
средства за успешан рад, могућност интернационалне каријере. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу да се јаве на контакт телефон послодавца или
своје пријаве да доставе путем мејла.

„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.
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе
путем имејл-адресе или да се јаве на телефон послодавца, особа за контакт: Мирјана Попадић.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

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 стручне спреме, 3 месеца радног
искуства; обавезна дозвола Б категорије; обавезно претходно радно искуство на истим или сличним
пословима продаје; професионалан и коректан однос
према купцима; добра комуникација и преговарачке
вештине, посвећеност и самоиницијатива; продајне и
презентационе вештине; спремност за рад на терену
(Републике Србије); комуникативност, одговорност
и самосталност у раду, тимска сарадња; ентузијазам у послу; пожељно коришћење сопственог возила у првих 6 месеци рада. Од нас можете очекивати:
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 у вези постојећих и нових производа.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу послати радну биографију на горенаведену имејл-адресу
или се јавити путем телефона, особа за контакт: Марко Станимировић.

„INVEKTA GROUP“ DOO BEOGRAD
Чукарица
Београд, Копаоничка 31

Хигијеничар у тржном центру

на одређено време од 3 месецa или
повремено-привремени послови,
на период од 3 месеца
60 извршилаца
(1 особа са инвалидитетом)
УСЛОВИ: I, II, III, IV, V, VI, VII степен стручне спреме; радно искуство: небитно. Рад у сменама. Трајање
конкурса: до попуне. Конкурисање путем телефона:
064/6577-291 (особа за контакт Маја Илић), мејл:
maja.ilic@invekta.rs.

PP “POLYMERS GROUP“
Београд - Нови Београд

Монтажер светлосних трака и
купола на крововима хала
на одређено време

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира на радно искуство. Трајање конкурса: до попуне.
Теренски рад, рад на висини. Слање биографије на:
ivana@polymers.rs или телефоном: 011/3129-817.

„ТЕЛЕДИРЕКТ“ ДОО БЕОГРАД
Вождовац
Београд, Браће Јерковић 138

Помоћни монтер на оптици

на одређено време од 1 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно,
средња електротехничка школа; возачка дозвола Б
категорије; пожељно је искуство у руковању алатима.
Првих пет дана спроводи се обавезна обука. Радно
време: 5 дана по 8 часова; рад у сменама, обезбеђен
превоз, рад ван просторија послодавца. Трајање конкурса: 01.11.2019. године. Начин конкурисања: мејл:
ana.drazic@teledirekt.rs. Послодавцу доставити биографију на увид.
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Трговина и услуге

НИС АД НОВИ САД

Нови Сад, Народног фронта 12

Гастро радник - радник на припреми
и продаји кафе
на одређено време, место рада Београд
10 извршилаца

Oпис посла: прављење и продаја кафе у специјализованим комби возилима НИС-а
УСЛОВИ: III, IV, V, VI, VII степен стручне спреме; радно искуство: небитно; возачка дозвола Б категорије.
Теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. Начин
конкурисања: путем телефона 064/8224-872, Милица Деветаковић, као и путем мејл-адресе: milica.
devetakovic@nis.eu.

HAD “BMP” AD
HOTEL “HYATT REGENCY“
BELGRADE

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 5

Собарица у одељењу домаћинства
на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Радник у вешерају

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа,
пожељна возачка дозвола.
ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

„ENEX EXPORT-IMPORT“ DOO
11309 Лештане, Кружни пут бб
тел. 063/214-261

Магационер
Радник у производњи
УСЛОВИ: рад у колективу и жеља за радом. Делатност је производња обуће. Кандидати се могу јавити
на телефон: 063/214-261, радним данима од 8 до 15
часова, контакт особа Мурат Спахић.

ВОЈНА УСТАНОВА “ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Делиградска 40а

Посластичар
за рад у Нишу

УСЛОВИ: потребно је радно искуство у струци од 12
месеци. Доћи лично на адресу: Синђелићев трг бб, у
Нишу, радним данима од 9 до 14 часова.

УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД
21000 Нови Сад, Др Симе Милошевића 4
тел. 021/2102-405

Сервир - судопер
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, било
ког занимања; небитно радно искуство; рад у сменама. Рок за пријаву 07.11.2019. Јављање на горенаведени телефон.
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ХОТЕЛ „ЗЛАТИБОР МОНА“

31315 Златибор, Миладина Пећинара 26
тел. 031/841-021

Заменик шефа кухиње
Дужности: одговоран је за квалитетно и неометано
спровођење свих кулинарских активности у хотелу,
укључујући пансион, банкет и а ла царте ресторан,
учествује у креирању јеловника, мотивише и унапређује кухињски тим, личним примером демонстрира оријентисаност ка задовољству гостију и клијената.
УСЛОВИ: минимум 1 година искуства на позицији заменика шефа кухиње, хотелско искуство је предност,
искуство од минимум 5 година на куварским позицијама, креативност и праћење трендова у кулинарству,
административне вештине и рад на рачунару, минимум
средња стручна спрема, IV степен.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 20.10.2019. године. Пријаве слати на: recepcija@monazlatibor.com. Уз пријаву
послати и неколико фотографија јела или линк ка
веб-страни на којој се могу видети фотографије. Биће
контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

АДВОКАТ ИВАНА КИЋОВИЋ

ADECCO OUTSOURCING DOO

Нови Београд, Владимира Поповића 40
тел. 060/86-01-765
е-mail: dunja.petrovic@adecco.com

„Adecco Outsourcing” d.o.o. обратио се у улози послодавца који ће након запошљавања лица иста упутити
на рад свом клијенту „Бамби” АД Пожаревац.

Рефилер у малопродајном објекту

место рада: Београд - 10, Пожаревац 10, Шабац - 10, на одређено време 24
месеца
30 извршилаца
Опис посла: попуњавање рафова прехрамбеном
робом у малопродајном објекту.
УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на
контакт телефон или своје пријаве да доставе путем
мејла. Особа за контакт: Дуња Петровић.

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА
„ЦАКИЋ” ДОО
Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 065/325-1225

11000 Београд, Сарајевска 11
тел. 063/180-55-45
e-mail: advkicovic@yahoo.com

Инструктор вожње Б категорије

Адвокатски приправник - волонтер

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани/
мастер правник, знање енглеског језика, знање рада
на рачунару и поседовање возачке дозволе Б категорије. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да доставе путем наведене имејл-адресе, да се јаве
на контакт телефон послодавца или да лично дођу
на адресу: Сарајевска 11, спрат 3, стан 12, радним
данима, по договору телефоном. Конкурс траје до
07.11.2019. године.

УСЛОВИ: V и VI степен, без обзира на образовни профил; радно искуство на пословима возача 12 месеци;
возачка дозвола Б категорије; лиценца за инструктора вожње. Рад у сменама, обезбеђен смештај и исхрана. Рок за реализацију: до попуне. Кандидати могу
своје радне биографије да доставе на горенаведн
контакт телефона, радним даном од 08.00 до 22.00.
На заказани разговор доставити радну биографију на
увид. Особа за контакт: Милица Цакић.

КВ „АЛАС“ ДОО

„SATELIT RESORT“ DOO
ЗЛАТИБОР

11000 Београд, Војислава Илића 141
тел. 063/470-537

Златибор, Бачијска 3
тел. 069/688-832
e-mail: snezana.tmusic@satelit.rs

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: I-II степен стручне спреме; пожељно радно
искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве
на контакт телефон: 063/470-537, конкурс остаје отворен до попуне радног места.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН
БЕРБЕРНИЦА „ИГОР“

Кувар

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

Конобар

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

18000 Ниш, 7. јули 35

Мушки фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: потребно је радно искуство; зарада 40-60
хиљада динара. Заинтересовани кандидати могу да
се јаве на телефон 064/279-0386.

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

УСЛОВИ: конобар, III - IV степен стручне спреме; радно искуство: минимум 6 месеци.
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу
да се јаве на горенаведени телефон особи за контакт
или путем мејла да доставе радну биографију. Особа
за контакт: Снежана Тмушић.

„MONA HOTEL MANAGMENT“ DOO
БЕОГРАД

Ауто-механичар у сервису
аутомобила

путнички програм FIAT I LANCIA, пробни
рад 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно искуство
oд најмање 6 месеци; oбезбеђена исхрана и смештај
(за лица ван Београда). Рок трајања конкурса: до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве послодавцу на назначени број телефона.

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

Кувар

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

Помоћни кувар

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

Конобар

пробни рад 1 месец, место рада:
Златибор, Чајетина
2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, III, IV степен стручне спреме; радно искуство: минимум 6 месеци.
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на горе назначени телефон
особи за контакт или путем мејла да доставе радну
биографију.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Акушерска сестра

за рад у Служби здравствене заштите
жена са породилиштем
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завршена средња
медицинска школа - смер гинеколошко-акушерски;
положен стручни испит за звање гинеколошко-акушерске сестре; поседовање важеће лиценце за рад,
односно решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Кандидати уз писану пријаву достављају: оверену копију
дипломе о завршеној медицинској школи - смер
гинеколошко-акушерски; оверену копију положеног
стручног испита за звање гинеколошко-акушерске
сестре; оверену копију важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик Коморе медицинских
сестара и здравствених техничара Србије; биографију; копију личне карте; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних уколико
је дошло до промене презимена; потврду о некажњавању; потврду да се не води кривични поступак и да
није осуђиван; уверење о држављанству РС. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” НСЗ. Пријаву доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће
враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине специјалиста
медицине рада

пробни рад од 2 месеца, за рад у Служби
за здравствену заштиту радника
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о положеном специјалиситичком испиту из медицине рада; фотокопију
решења о упису у Лекарску комору или фотокопије
дозволе за рад - лиценце, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине специјалиста у
специјалистичкој делатности - спец.
оториноларингологије
пробни рад од 2 месеца,
за рад у Специјалистичкоконсултативној служби, Одељење за
оториноларингологију

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о положеном специјалиситчком испиту из оториноларингологије,
фотокопију решења о упису у Лекарску комору или
фотокопије дозволе за рад - лиценце, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Виши радиолошки техничар

пробни рад од 2 месеца, за рад у
Служби за радиолошку, ултразвучну и
лабораторијску дијагностику, Одсек за
радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о вишој медицинској школи/
висока здравствена школа струковних студија, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад - лиценце, кратку биографију са
адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информације и
провере стручног знања који су важни за доношење
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре
закључивања уговора дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли поред писарнице у приземљу Дома здравља
Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За
оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ Раковица.

КБЦ ПРИШТИНА - ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница, Драгана Ристића бб

1) Доктор медицине

за рад на Одељењу педијатрије

2) Доктор медицине

за рад на одељењу Опште хирургије
2 извршиоца

3) Специјалиста максилофацијалне
хирургије
на одељењу Максилофацијлане
хирургије

4) Доктор медицине

на Одељењу неурологије

5) Доктор медицине

за рад на Одељењу гинекологије

6) Доктор медицине

за рад у Служби анестезиологије са
реаниматологијом
2 извршиоца

7) Доктор медицине

на Одељењу кардиологије
Услови за радна места 1, 2, 4, 5, 6 и 7: поред
општих услова предвиђених законом кандидати
морају испуњавати и следеће услове: завршен медицински факултет; стручни испит; лиценца за рад.
Услови за радно место 3: завршен стоматолошки
факултет; положен специјалистички испит; лиценца
за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе следеће доказе о испуњености услова конкурса: фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о положеном стручном испиту, односно уверење о положеном специјалистичком испиту за радно место под редним редним бр. 3; решење о упису
у одговарајућу комору, лиценца за рад, фотокопију

важеће личне карте и личну и радну биографију са
адресом, контакт телефоном и e-mail адресом, доказ
о радном стажу односно доказ/потврду о волонтерском стажу (уколико кандидати имају радно искуство,
укључујући и доказ о стручном усавршавању уколико су уписани на специјалистичке студије). Кандидат
који уђе у ужи избор може бити позван на разговор
ради пружања додатних информација, које могу бити
важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан
је да достави: доказ о здравственој способности за
рад на наведеним условима, уверење да се против
кандидата не води кривичан поступак (уверење суда)
не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није
осуђиван за дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи (уверење МУП-а) не старије
од 6 месеци, уверење о држављанству РС. Конкурс је
објављен и на веб-страници Министарства здравља
РС као и на веб страници КБЦ Приштина - Грачаница.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати. Пријаве са
траженом документацијом се подносе лично у архиву
КБЦ Приштина - Грачаница или путем поште на адресу: КБЦ Приштина - Грачаница, Драгана Ристића бб,
38205 Грачаница, са назнаком “Пријава за конкурс”.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПРИЗРЕН
Са привременим седиштем
у Ораховцу
Медицинска сестра - техничар

за рад у здравственој амбуланти Велика
Хоча
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
средње образовање, медицинска школа - IV степен,
смер медицинска сестра - техничар; стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); личну карту (очитану); кратку биографију са адресом и
контакт телефоном. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о избору кандидата. Одлука о
избору кандидата донеће се у законом предвиђеном
року. Пре заснивања радног односа кандидат који
буде изабран је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос; уверење да се против
кандидата не води истрага или кривични поступак
(уверење издаје суд). Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страницама Министарства здравља РС и интернет страници Здравственог центра Призрен са привременим
седиштем у Ораховцу. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање (оглас објављен
16.09.2019). Пријаве са могу послати поштом на адресу: Здравствени центар Призрен, Дом здравља Ораховац, Драгутина Јанковића бб, 38430 Ораховац, са
назнаком: „Пријава на оглас”, АП КиМ или доставити
лично Здравственом центру Призрен - Дому здравља
Ораховац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ИСТОК
38334 Осојане

Доктор медицине - изабрани лекар

на одређено време од 12 месеци, за рад
у Дому здравља Исток - Осојане, Служба
опште медицине
Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља
Исток.
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УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05,54/9, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) а посебни услови Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Исток. Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: високо
образовање медицинске струке, завршен медицински
факултет по пропису које утврђује високо образовање; положен стручни испит; лиценца за рад или
решење о упису у Лекарску комору; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом,
уз обавезну адресу и контакт телефон; личну карту
(фотокопија или очитана); уверење о држављанству (оригинал); диплому о завршеном медицинском
факултету (оверена фотокопија); оверену фотокопију
решења о положеном стручном испиту; фотокопију
извода из матичне књиге рођених (венчаних ако је
кандидат промени презиме); оверену фотокопију
лиценце за рад - ако је кандидат у радном односу или
решење о упису комору - ако кандидат није у радном
односу; кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском раду у струци.
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда) уверење не сме бити старије од 6 месеци; уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за рад у здравственој установи - уверење
не сме бити старије од 6 месеци. Оглас је објављен
на сајту НСЗ, на вeб-страници Министарства здравља
РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници Дома здравља
Исток (www.https://domzdravljaistok.com/), као и на
огласној табли ДЗ Исток у Осојану. Рок за подношење
пријаве је 10 дана од дана објављивања огласа на
веб-страницама. Пријаве се подносе на адресу: Дом
здравља Исток, 38334 Осојане. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу
бити важне за доношење одлуке о пријему у радни
однос. Одлука о избору кандидата ће бити донета у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријаве. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације, контакт
телефон: 028/422-505. Оглас је објављен на сајту НСЗ
08.10.2019. године.

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

Медицинска сестра - техничар

у Одељењу за пружање услуга на терену,
у Служби хитне медицинске помоћи, на
одређено време због повећаног обима
посла
Опис послова: послови медицинске сестре - техничара у Одељењу за пружање услуга на терену у Служби
хитне медицинске помоћи, у складу са Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац.
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17
и 95/18 - аутентично тумачење) и посебни услови
утврђени Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у Заводу. Посебни услови: IV/VI степен стручне спреме, средња или висока
медицинска школа и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећа документа, у
оригиналу или овереној копији: диплому средње или
високе медицинске школе (IV/VI степен); уверење о
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положеном стручном испиту; лиценцу или решење о
упису у именик Коморе сестара и техничара Србије;
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
дошло до промене презимена кандидата); фотокопију
радне књижице или други доказ о радном искуству;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење надлежног суда), не
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад
у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице), не старије од
6 месеци; докази о додатном стручном образовању
или оспособљености (уколико их кандидат поседује);
кратка биографија, са адресом, контакт телефоном,
e-mail адресом. Приликом заснивања радног односа
канадидат је дужан да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком
према Акту о процени ризика. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити
објављен и на интернет презентацији Министарства
здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. По завршетку
конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се
подносе лично или путем поште у затвореној коверти
(препоручено), на адресу: Завод за хитну медицинску
помоћ Крагујевац, Улица слобода бб, 34000 Крагујевац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос - радно место медицинска сестра - техничар“.

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

Домар/мајстор одржавања електричар у Одсеку за техничко
одржавање и безбедност у Одељењу
за техничке и друге сличне послове

на одређено време до 6 месеци, са пуним
радним временом и пробним радом од 3
месеца
Опис посла: ради на одржавању електричних инсталација, машина, уређаја и парног грејања за потребе Института; изводи електроинсталатерске радове; одржава енергетске објекте - трансформаторске
и агрегатске станице и друге уређаје; по потреби
отклања последице неповољних временских прилика како би се омогућило несметано функционисање
свих организаионих јединица; учествује у прописаним
прегледима електроинсталација и уређаја од стране
овлашћених тела и сервиса; свакодневно обилази
Институт и врши дефектажу инсталација, машина
и уређаја; води прописане евиденције; поправља и
одржава расвету у Институту; долази по позиву ван
редовног радног времена; врши и друге послове из
свог делокруга рада, по налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговара непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне
услове: да поседују средњу стручну спрему; уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о завршеној средњој школи; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење
да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не
старије од 6 месеци); кратка биографија (Curriculum
Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет 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 осам 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 радно место: мајстор одржавања - електричар”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

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

1. Лабораторијски техничар

на одређено време, замена до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, IV степен стручне спреме, положен
стручни испит.

2. Техничар за одржавање одеће и
пеглачица
на одређено време, због повећаног
обима посла до 6 месеци

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

ZUA „PHARMA PLUS“ KRAGUJEVAC
34000 Крагујевац
e-mail: pharmapluskg@gmail.com

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер дипломирани фармацеут; радно искуство није неопходно; обавезан положен стручни испит; знање рада на рачунару (Word, Excel); пожељно знање енглеског језика
- средњи ниво. Кандидати радну биографију могу
доставити на имејл: pharmapluskg@gmail.com, најкасније до 09.11.2019. године.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Доктор медицине изабрани лекар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих
УСЛОВИ: стечено високо образовање, завршена
медицинска школа, положен стручни испит, поседовање лиценце или решење о упису у комору.

Доктор медицине изабрани лекар
за рад у Служби хитне медицинске
помоћи са санитетским транспортом

УСЛОВИ: стечено високо образовање, завршен медицински факултет, положен стручни испит, поседовање лиценце или решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих
УСЛОВИ: стечено средње образовање, завршена
медицинска школа, положен стручни испит, поседовање лиценце или решење о упису у комору.

Одељења обавља све послове у вези са пријемом,
распоређивањем и експедицијом поште; припрема и
умножава материјал за рад Одељења; води рачуноводствени деловодник; обавља све послове пријемне канцеларије Института; преузима дневни пазар на
благајни Института и са другом финансијском документацијом односи у службу платног промета; односи
и доноси обрачуне за исплату накнаде за боловања,
породиљско одсуство, материјалне трошкове и друге накнаде; доноси изводе рачуна и правовремено
их доставља надлежним органима; учествује у раду
комисија, радних група и других тела у складу са
општим актима Института, по решењу директора;
обавља и друге сродне послове који су у складу са
стручном спремом и за које је стекао одређена знања
и звања а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири
године; знање рада на рачунару; возачки испит Б
категорије. Кандидати подносе: пријаву са личном и
радном биографијом са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе/ уверења о завршеној средњој стручној спреми у трајању од четири
године; фотокопију очитане личне карте; фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло
до промене презимена); фотокопију возачке дозволе
Б категорије.

Медицинска сестра - техничар

2) Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

УСЛОВИ: стечено средње образовање, завршена
медицинска школа, положен стручни испит, поседовање лиценце или решење о упису у комору.

Опис послова: припрема податке и пружа подршку у
изради финансијских планова; израђује процедуре
за финансијско управљање и контролу (ФУК); прати
стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и припрема извештаје о
финансијским и рачуноводственим питања из области
делокруга рада; припрема податке за израду општих
и појединачних аката; припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама; врши
плаћање по основу документације, прати преузимање
обавеза за реализацију расхода; прикупља, уређује и
припрема податке за израду финансијских анализа,
извештаја и пројеката; проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца; обавља билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и
годишње); обавља билансирање позиција биланса
стања; израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним
органима и службама; води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену
усвојеног контног плана; припрема податке, извештаје
и информације о финансијском пословању; прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга
рада; стара се о благовременом и ажурном извршавању послова из области књиговодства; проверава
законитости и исправности рачуноводствене исправе
за насталу пословну промену и други догађај; израђује
планове и програме развоја и анализе из делокруга
свог рада; припрема извештаје из области рада; прати усклађивање плана рада и финансијских планова;
учествује у припреми и изради финансијских извештаја
(периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о
пословању (завршног рачуна); врши рачуноводствене
послове из области рада; припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена; прати вођење и води помоћне књиге и помоћне
евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном
књигом; усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем; прати
усаглашавање потраживања и обавезе; прати чување
и архивирање финансијских извештаја, дневника и
главне књиге учествује у раду комисија, радних група
и других тела у складу са општим актима Института,
по решењу директора обавља и друге сродне послове
који су у складу са стручном спремом и за које је стекао одређена знања и звања а по налогу непосредног
руководиоца.

за рад у Служби хитне медицинске
помоћи са санитетским транспортом

Возач

за рад у Служби хитне медицнске
помоћи са санитетским транспортом
дома здравља
2 извршиоца
УСЛОВИ: стечено средње образовање , возачка
дозвола Б категорије, лекарско уверење о посебној здрственој способности. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни доставе: пријаву
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лиценце за рад у струци, оверену фотокпију лиценце или решења о упису у Комору.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврху избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровкса
служба Дома здравља. Приликом заснивања радног
односа, кандидат је дужан да достави лекасрко уверење као доказ о здраственој способности за послове за које се прима. Уз пријаву на конкурс кандидати
прилажу доказе о испуњености услова у оригиналу
или у овереном препису, уверење о држављанству,
доказ да се против кандидата не води истрага и кривични поступак. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивање огласа у публикацији ,,Послови“ Националне службе за запошљавање.
Пријаве на оглас доставити писарници Дома здравља
Нови Пазар, на горе наведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

1) Референт за правне, кадровске и
административне послове
Опис послова: води општи деловодник, попис аката
и заводи, разводи, архивира и задужује акта; пружа
техничку подршку, прикупља и припрема документацију за израду уговора; води прописане евиденције;обавља све послове у вези са пријемом, распоређивањем и експедицијом поште; доставља интерне
и докумената спољног порекла начелницима центара и служби; припрема и умножава материјал за рад
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама економије у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или, високо образовање на основним студијама економије у

трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен испит за службеника за јавне
набавке; знање рада на рачунару. Кандидати подносе:
пријаву са личном и радном биографијом са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе/
уверења о завршеним основним академским студијама економије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године односно на основним студијама економије у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за службеника за јавне набавке;
фотокопију очитане личне карте и; фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до
промене презимена).

3) Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
на одређено време, али не дуже од 24
месеца

Опис послова: саставља уговоре о пружању здравствених услуга, о заједничком спровођењу програмских задатака, о пословно-техничкој сарадњи и друге
уговоре по налогу непосредног руководиоца и исте
доставља другој уговорној страни ради потписивања; прикупља податке од друге уговорне стране у
поступку израде уговора; пружа подршку у припреми материјала и одржавању седница Етичког и Надзорног одбора и саставља записнике са седница ових
органа; саставља одлуке Етичког одбора и доставља
подносиоцима захтева на које се те одлуке односе;
саставља решења, одлуке и уговоре у вези са стручним усавршавањем запослених; припрема документацију за подношење захтева за добијање сагласности
на одобрене специјализације и уже специјализације
и исту доставља надлежном органу; пружа стручну
помоћ у области стручног усавршавања запосленима;
израђује годишњи извештај у области стручног усавршавања; учествује у изради правилника о организацији и систематизацији послова; обавља послове у
области решавања стамбених потреба запослених;
прати правне прописе и стручну праксу; спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног
ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног
односа; води управни поступак из делокруга рада;
припрема опште и појединачне акте из области правних послова; учествује у раду комисија, радних група
и других тела у складу са општим актима Института,
по решењу директора; обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које је
стекао одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским
студијама права у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама,
по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или; високо образовање
на основним студијама права у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; знање
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са личном и радном биографијом са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе/уверења о завршеним основним академским
студијама права у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама,
по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године, односно на основним студијама права у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; фотокопију очитане личне
карте и; фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена).
ОСТАЛО: Оглас је објављен у публикацији “Послови”
дана16.10.2019. године као и на интернет страницама
Националне службе за запошљавање и Министарства
здравља Републике Србије. Рок за пријаву кандидата је
8 дана од дана објављивања. Кандидати који испуња-
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вају услове јавног огласа огласа могу бити позвани на
разговор уколико су потребне додатне информације
које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Пријаву са потребном документацијом у затвореној
коверти доставити поштом на адресу Футошка 121, са
назнаком “Пријава за јавни оглас за радно место ______
(навести назив радног места) или предати лично на
писарницу Института за јавно здравље Војводине (соба
бр. 53). Учесницима јавног огласа доставиће се путем
поште обавештење о изабраном кандидату заједно са
документима која су предали уз пријаву. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛАН - БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ”
11320 Велика Плана, Милоша Великог 110
тел. 026/541-110, факс 026/516-504
e mail: dzvelikaplanas@gmail.com
www.dzvelikaplana.rs

Администратор информационих
система и технологија
Опис послова: поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и
радио веза; поставља и одржава интегрисани систем
системског софтвера и сервиса - оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса - електронске поште, интранета,
интернета и других; поставља и одржава интегрисани
систем заштите и контроле приступа и коришћења
информатичких ресурса и сервиса, као и модела
израда резервних копија података; учествује у изради
пројектне документације; тестира програмске целине по процесима; подешава и прати параметре рада,
утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних
станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;
инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује
и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса - оперативних система, корисничких
апликација, система за обезбеђивање информационо
комуникационих сервиса - електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и
израда резервних копија података.
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 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) кандидати треба да
испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља
“Др Милан - Бане Ђорђевић” Велика Плана. Услови за
заснивање радног односа за послове администратора
информационих система и технологија: стручна спрема/образовање: високо образовање: на основним
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; додатна знања, испити
и радно искуство: возачка дозвола Б категорије. Као
доказ о испуњености услова за радно место администратора информационих система и технологија,
кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију
дипломе или оверену фотокопију уверења о траженом образовању; фотокопију или очитану личну карту
(уколико је у питању лична карта са чипом); оверену
фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из Матичне књиге рођених; фотокопију
важеће возачке дозволе или очитану важећу возачку
дозволу; кратку биографију, адресу и контакт број
телефона. Пријаве са кратком биографијом, адресом,
адресом електронске поште, контакт телефоном, овереним фотокопијама докумената којима се доказује
испуњеност услова конкурса и назнаком: ,,Пријава на
оглас за пријем у радни однос на неодређено време
за радно место администратора информационих система и технологија“, предају се непосредно у просторијама Секретаријата Дома здравља”Др Милан - Бане
Ђорђевић” Велика Плана, Милоша Великог 110, 11320
Велика Плана или путем поште на наведену адресу.
Напомена: лекарско уверење којим се доказује здрав-
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ствена способност без ограничења за рад на радном
месту за које је расписан оглас, дужан је да достави
кандидат који буде примљен у радни однос. Рок за
пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови“ код Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Одлука о избору ће бити донета у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава, објављена
на огласној табли Дома здравља и прослеђена кандидатима.

„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.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX APOTEKA“

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

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња
Патријарха Арсенија Чарнојевића 15
e-mail: direktordzsc@gmail.com
тел. 023/811-022

Доктор медицине опште праксе
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен (доктор опште медицине), без
обзира на радно искуство; неопходан положен стручни испит, лиценца. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе на горенаведени мејл или да контактирају
послодавца путем телефона. Лице за контакт: Даница Вучуревић Ђукин.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши санитарни техничар санитарно-еколошки инжењер

у Референтној лабораторији за
прикупљање и транспорт узорака у
Референтну лабораторију Европске
уније за дифтерију и велики кашаљ
Одељења за референтне лабораторије
Центра за микробилогију Института, на
одређено време због повећаног обима
посла, до 24 месеца
Опис послова и радних задатака: врши узимање и
припрему узорка за микробиолошка испитивања; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме и сарађује са надлежним интерним
субјектима; одржава културе микроорганизама; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у
складу са номенклатуром услуга на секундарном и
терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите; организује
спровођење интерне контроле квалитета дијагностикума; организује и врши фенотипску дијагностику
култура микроорганизама из домена референтности;
учествује у процесу транспорта узорака у референтну
лабораторију Европске уније за дифтерију и велики
кашаљ; контролише лабораторијску документацију;
учествује у обуци и тренингу лабораторијског особља;
учествује у припреми извештаја; спроводи активности
стручног усавршавања у области лабораторијске технике. Обавља и друге послове из делокруга рада
лабораторије по налогу шефа референтне лабораторије.
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 пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, познавање рада на рачунару.
Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.rs или на
адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан
Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са
назнаком „За конкурс - виши санитарни техничар санитарно-еколошки инжењер“. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” код Националне службе
за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд - Звездара
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-96-50, факс: 011/380-96-50

Доктор медицине специјалиста
анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије
у Служби за анестезиологију са
реаниматологијом и интензивном
терапијом
2 извршиоца

Доктор медицине специјалиста
интерне медицине

у Клиничком одељењу за геријатрију,
клиника за интерне болести
УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама
и ужем специјализацијама здравствених радника и
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здравствених сарадника; на основним студијама у
трајању од најмање пет година по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених
грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених
радника и здравствених сарадника, стручни испит,
лиценца, специјалистички испит.

Доктор медицине, лекар на
специјализацији из интерне
медицине
у Клиничком одељењу за
кардиоваскуларне болести

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на
основним студијама у трајању од најмање пет година
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, стручни испит, лиценца, просечна оцена 8.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати
су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са
кратком биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију диплома о стеченој стручној спреми,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију уверења о положеном
специјалистичком испиту (редни број 1 и 2), оверену
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе
о постојању услова за издавање лиценце), а у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”, на
адресу: Клиничко-болнички центар „Звездара“, 11000
Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком „За
конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у
разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

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

Доктор медицине

за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, на одређено време од 24
месеца, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац и то за: посебан
услов за заснивање радног односа за послове је: радно искуство у здравственој установи на терцијарном
нивоу здравствене заштите од најмање 12 месеци.
Избор кандидата обавиће се на основу дужине радног (волонтерског) стажа и интервјуа са кандидатима који обављају стручне Комисије Клиничког центра
Крагујевац.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту за радно место доктор медицине; уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Кандидати који имају радно искуство (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) треба да
доставе доказ/потврду о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском
стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу на једно
радно место или на више радних места). Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат
Бесплатна публикација о запошљавању

је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак, да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за
рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе
у захтеваном року, са њим се неће засновати радни
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 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 публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса
биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт
телефон 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично, у
затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац.
Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ______ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Виши физиотерапеут

на одређено време у периоду од 18
месеци, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов
за заснивање радног односа за послове је: радно
искуство у здравственој установи терцијарног нивоа
здравствене заштите у трајању од најмање 6 месеци. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту; уверење о држављанству РС;
узвод из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратку биографију са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом; кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном
стажу од стране Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду
о волонтерском стажу у струци од стране надлежне
службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу
за која радна места конкуришу (било да конкуришу на
једно радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним
за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозволу
за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу). Уколи-

ко 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 публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра
Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште
на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за радно место ______ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Акушерска сестра - техничар или
виша сестра - техничар

на одређено време због замене радника
на неплаћеном одсутву
УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о раду.
Посебни услови: IV/VI степен стручне спреме, акушерска сестра – техничар - виша акушерска сестра,
положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз
пријаву са биографијом доставе: оверен препис или
фотокопију дипломе о завршеној основној школи,
оверен препис или фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење, доказ о радном искуству у струци након
положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца), биографију са адресом и
контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити
лично или поштом на адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт
телефон: 018/804-215, 018/804-211.

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

Медицинска сестра - техничар

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

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

Медицинска сестра - техничар

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

Медицинска сестра - техничар

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

Медицинска сестра - техничар

у хемодијализи за потребе Службе
за унутрашње болести, Одсек за
нефрологију са дневном болницом за
перитонеалну дијализу и хемодијализу,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до
повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је
дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа гинеколошко-акушерског смера. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са контакт
подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево.

Доктор медицине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа лабораторијског смера. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево.

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

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

Лабораторијски техничар
приправник - волонтер

ради обављања приправничког стажа у
трајању од шест месеци
10 извршилаца

Физиотерапеутски техничар
приправник - волонтер

ради обављања приправничког стажа у
трајању од шест месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа физиотерапеутског смера. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Радник обезбеђења без оружја

Медицинска сестра техничар
приправник - волонтер

ради обављања приправничког стажа у
трајању од шест месеци
30 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са контакт подацима; фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Синђелићева
62, 14000 Ваљево.

Медицинска сестра техничар
приправник - волонтер

на период од месец дана са могућношћу
заснивања радног односа до годину дана
УСЛОВИ: завршена средња школа, пожељно је претходно радно искуство на истим или сличним пословима.

Дактилограф

на одређено време једне године
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим
установама на истим или сличним пословима.

Помоћни радник
Одсек исхране

ради обављања приправничког стажа у
трајању од шест месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа, пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим
установама на истим или сличним пословима.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
медицинска школа педијатријског смера. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са контакт
подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево.

Спремачица - хигијеничарка

Гинеколошко-акушерска сестра
техничар приправник - волонтер

ради обављања приправничког стажа у
трајању од шест месеци
10 извршилаца

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим
установама на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: Kандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверени препис или фотокопију
дипломе (са просечном оценом); оверени препис или
фотокопију лиценце за вршење основних послова
службеника обезбеђења без оружја (за радно место
“Радник обезбеђења без оружја”); потврду издату од
стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству
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(фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопија личне карте или очитана лична карта
(уколико лична карта поседује чип); биографију, са
адресом и контакт телефоном. Пријаве са непотпуном
документацијом или које нису у складу са условима
овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити
позвани на разговор.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ИЗ ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
„Др ВЕРГАШ - ФИЗИО“
11000 Београд, Влајковићева 13
тел. 063/377-459
e-mail: konto.verica@gmail.com

Физиотерапеут

на одређено време
УСЛОВИ: од IV до VI степена стручне спреме, физиотерапеут. Послодавац користи субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима.
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да
доставе путем имејл-адресе или да се јаве на контакт
телефон послодавца. Конкурс траје до 30.10.2019.
године.

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

Доктор медицине
на одређено време
2 извршиоца

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

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа и положен стручни испит.

Сервирка

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

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
Одељење за неурохирургију, на
одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског
или општег смера, положен стручни испит и најмање
6(шест) месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти на
адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10,
11000 Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за
пријем медицинске сестре - техничара, одељење за
неурохирургију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања - 1 извршилац”.
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да
доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа
о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Оглас објављен 11.09.2019. године у публикацији “Послови”, поништава се за радно место:
медицинска сестра - техничар, на одређено
време по основу замене до повратка радника
са боловања, на осталим болничким одељењима, Одељење гастроентерохепатологије.

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

Оглас објављен 25.09.2019. године у публикацији “Послови”, поништава се за радно место:
помоћни кувар, на одређено време по основу
замене, до повратка радника са боловања, у
Одсеку за припремање хране.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовић 1

Доктор медицине специјалиста
радиологије

на одређено време до 6 месеци, за рад
у Служби радиолошке и ултразвучне
дијагностике са СТ-ом Опште болнице
Бор
Опис послова: обавља дијагностичке процедуре:
ултразвучне прегледе, скопије, читање и тумачење
снимака и давање специјалистичких налаза и мишљења на захтев доктора из других специјалности,
обавља конзилијарне и консултативне прегледе;
обавља и друге послове у процесу рада из домена
своје струке по налогу начелника.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет, положен стручни испит, положен
специјалистички испит из радиологије, VII/2 степен
стручне спреме, решење о упису у комору и важећа
лиценца за рад. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних
услова - неоверене копије (неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију (CV). Кандидати који се
јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне
за одлуку о избору кандидата. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду дужан је да
достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима. 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
адресу: Општа болница Бор, Др Мишовића 1, 19210
Бор, са назнаком „За оглас”.

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

Медицински техничар - сестра
општег смера

средња стручна спрема, пробни рад од 3
месеца
10 извршилаца
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. Посебан услов за заснивање радног односа за послове је: радно искуство у
здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите у трајању од најмање 1 (једне) године.
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 стручном испиту; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратка биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом; кандидати који имају радно искуство
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање)
треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од
стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за
која радна места конкуришу (било да конкуришу на
једно радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним
за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозволу
за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави 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 објављи-
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вања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра
Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште
на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за радно место _______ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Конкурс објављен 11.09.2019. у публикацији
“Послови” поништава се за радно место: виши
физиотерапеут, ради попуне радног места
виши физиотерапеут, на одређено време у
периоду од 18 месеци, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца. У осталом
делу конкурс је непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Гинеколошко-акушерска сестра бабица у породилишту

у Одељењу акушерства Службе
за гинекологију и акушерство са
неонатологијом, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа, гинеколошко-акушерског смера, IV степен, стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.

2. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

за рад у Служби за ортопедију и
трауматологију, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV
степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

3. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

за рад у Одељењу опште неурологије
Службе за неурологију, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV
степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

4. Техничар одржавања одеће

за рад у Одсеку за прање, пеглање и
дистрибуцију веша у Служби за помоћне
и друге послове, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог
на боловању, до повратка запосленог
на рад или његовог престанка радног
односа
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: за радно место од бр. 1, 2 и 3: 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
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презиме), оверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа. За радно место бр. 4 молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
сведочанства или уверења издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком
“За оглас” са називом и редним бројем радног места
за које се конкурише, а на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛЕНКО МАРИН”

здравствена способност без ограничења за рад на
радном месту за које је расписан оглас, дужан је да
достави кандидат који буде изабран пре пријема у
радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле,
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о
изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и
административне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 (осам) дана
од дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати
у затвореним ковертама на адресу Општа болница
Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац
на Млави или доставити лично у Правну службу
Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити
узета у разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ

15300 Лозница, Болничка 65

15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-283

Дипломирани информатичар
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове
прописане законом; завршен економски факултет пословни информациони системи; VII/1 степен стручне спреме; положена обука за информациони систем у здравству (ИЗИС) у Министарству здравља РС;
похађан курс РФЗО-а у Дирекцији РФЗО-а за рад на
Порталу РФЗО-а; радно искуство у зравственој установи. Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:
оригинал или оверену копију дипломе о завршеном
економском факултету - пословни информациони
системи. Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 дана од дана објављивања огалса. Пријаве се
подносе поштом на адресу Дома здравља са назнаком „За оглас - не отварати” или директно у Управи
Дома здравља, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Виша медицинска сестра
техничар/бабица

у породилишту, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове, 1) више образовање / струковна медицинска сестра-бабица, на студијима првог степена (основне струковне/академске
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10 септембра 2005 године, на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10 септембра
2005 године, стручни испит; лиценца / решење о упису у комору; најмање две године радног искуства у
наведеном звању.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој
школи са просечном оценом током школовања,
оверену копију уверења о положеном стручном
испиту, оверену копију лиценце/решења о упису у
комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
венчаних уколико је кандидат променио презиме,
оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту, уверење да није
осуђиван, уверење да се не води кривични поступак. Напомена: лекарско уверење којим се доказује

Доктор медицине

на одређено време, рад у теренским
амбуланатама, сменски рад и рад ноћу
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос, поред
општих услова предвиђених законом, су: завршен
медицински факултет (VII степен стручне спреме) на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине, положен стручни испит, лиценца, возачка дозвола
Б категорије. 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, потврда 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
Дома здравља 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.

Први
утисак је
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Индустрија и грађевинарство

Индустрија и грађевинарство
“ОБИ” ДОО БЕОГРАД
e-mail: milka@obikg.rs
тел. 034/300-077

Грађевински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, смер - грађевински инжењер; радно искуство није обавезно, али
је пожељно; возачка дозвола Б категорије; пожељно знање енглеског језика - средњи ниво. Кандидати своју радну биографију могу доставити на имејл:
milka@obikg.rs или могу позвати на контакт телефон:
034/300-077, најкасније до 31.10.2019. године.

„ŠAMARICA WINDOWS“ DOO
26212 Качарево, Маршала Тита 2б
тел. 013/603-101

Рад на ЦНЦ машини
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; возачка
дозвола Б категорије; пробни рад. Јављање кандидата на телефон: 013/603-101, лице за контакт: Мирјана
Миленковић.

ADECCO OUTSOURCING DOO

Нови Београд, Владимира Поповића 40
тел. 060/8601-765
е-mail: dunja.petrovic@adecco.com

„Adecco Outsourcing” d.o.o. обратио се у улози послодавца, који ће након запошљавања лица иста упутити
на рад свом клијенту „Соко Штарк” AD Београд.

Радник на паковању у производњи
место рада: Београд - Вождовац,
на одређено време 24 месеца
50 извршилаца

Опис посла: паковање готових прехрамбених производа у производном објекту.
УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство: небитно. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон
или своје пријаве да доставе путем мејла. Лице за контакт: Дуња Петровић.

“ТЕСЛА СИСТЕМИ” ДОО

11070 Нови Београд, Др Ивана Рибара 181а

Инжењер електротехнике
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању, пожељно радно искуство 3 године, познавање рада на рачунару (Word, Excel), возачка дозвола
Б категорије, знање енглеског језика (средњи ниво).

Инжењер продаје
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, електротехника, комуникације или машинство, познавање
рада на рачунару (Word, Excel), возачка дозвола Б
категорије, знање енглеског језика (средњи ниво).

Техничар - инсталатер слабе и јаке
струје
пробни рад 1 месец
5 извршилаца

УСЛОВИ: VI, V, IV или III степен стручне спреме,
информатика, рачунарство, електротехника и телекомуникације, радно искуство 1 година, познавање рада
на рачунару (Word, Excel), возачка дозвола Б категорије, познавање енглеског језика (почетни ниво).
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: t.tesic@tesla.rs, у року
од 30 дана од дана објављивања огласа.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Радник на монтажи ограде

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.

„HUTCHINSON“
ДОО РУМА

Рума, Индустријска 71

Оператер у производњи

на одређено време 3 месеца,
уз могућност продужетка радног односа
40 извршилаца
Опис посла: сечење гумених црева, монтажа делова
од гуме.
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира на
занимање; радно искуство: небитно.

Радник у магацину

на одређено време 3 месеца, уз
могућност продужетка радног односа
10 извршилаца
Опис посла: послови ручног палетара, рад на утовару,
истовару и слагању робе.
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира на
занимање; радно искуство: небитно; пожељна возачка
дозвола Б категорије.

Помоћник вариоца

на одређено време 3 месеца, уз
могућност продужетка радног односа
5 извршилаца
Опис посла: МИГ/МАГ заваривање, електро заваривање, браварски послови.
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира на
занимање; радно искуство: небитно; познавање МИГ/
МАГ заваривања, електро заваривања и браварских
послова.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Рад
у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу да се јаве на телефоне послодавца
069/111-27-56, 022/215-5759 (од 8 до 16 часова), лице
за контакт: Јована Сокаљски, , или своје пријаве да
доставе путем мејла jovana.sokaljski@hutchinson.com

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

„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.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно радно искуство у траженом занимању.
ОСТАЛО: Обезбеђен превоз, смештај и исхрана,
дужина радног времена 10 сати дневно, теренски
рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем имејла или да се јаве
на телефоне послодавца, лице за контакт: Радосав
Николић.

„ТРИСТРЕЛ“ ДОО
18000 Ниш, Даничићева 11

Брентиста - оператер машине за
резање трупаца
Руководилац погона примарне
прераде

у оквиру фабрике за прераду дрвета
2 извршиоца
УСЛОВИ: Јављање заинтересованих кандидата на
телефон 018/459-5485.

„ЗИДАР“ ДОО
11000 Београд, Јужни булевар 1а
тел. 011/244-0524
e-mail: jelena.bajic@zidar.co.rs

Правник за обављање правних
послова у грађевинарству
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани/
мастер правник, знање рада на рачунару, знање
енглеског језика, поседовање возачке дозволе Б категорије и најмање 5 година радног искуства. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе
путем наведене имејл-адресе, да се јаве на контакт
телефон или лично на наведену адресу послодавца,
радним данима од 08 до 16 часова. Конкурс траје до
25.10.2019. године.

“TERAX NISKOGRADNJA” DOO
24000 Суботица, Јована Микића 135
e-mail: teraxdoo@gmail.com
тел. 024/682-455

Водоинсталатер

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, водоинсталатер
или било која школа са радним искуством. Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати на
горенаведени имејл. Телефон за контакт: 024/682455. Оглас је отворен до 03.11.2019. године.
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Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА
„VETMAX“
11080 Земун
e-mail: majavetmax@yahoo.com
тел. 064/1212-698

Ветеринар

на одређено време, до повратка одсутног
радника
Ветеринарска апотека Vetmax је специјализована малопродаја за: лекове и помоћна лековита средства, медицинску храну за псе и мачке, комерцијалну храну за све
кућне љубимце, препарате за заштиту од унутрашњих
и спољашњих паразита, козметику и опрему за кућне
љубимце. Расписује конкурс за ветеринара у продаји.
Опис посла: рад у ветеринарској апотеци у склопу
продајног објекта, брига о набавци и продаји лекова
и медицинске хране, саветовање купаца око исхране
и хигијене кућних љубимаца, брига о задовољству
клијента у склопу апотеке, брига и хигијена о пословном простору.
УСЛОВИ: Општи услови: висока стручна спрема VII степен, факултет ветеринарске медицине, радно
искуство није битно, стручни испит и лиценца нису
неопходни, рад на одређено или неодређено време, рад у две смене, познавање медицинске хране,
асортимана лекова и помоћних лековитих средстава за кућне љубимце, познавање рада на рачунару
(MS Office пакет, интернет, мејл), пожељно знање
енглеског језика, добре комуникационе вештине, тимски дух, колегијалност, педантност, флексибилност,
спремност на рад и усавршавање.
Нудимо: добре услове рада, рад у систему који послује
по стандардима система квалитета и добре ветеринарске праксе, могућност усавршавања знања и вештина,
могућност стручне едукације, тимски рад и позитивну
енергију. За апотеку тражимо динамичног, тачног, посвећеног и мотивисаног сарадника/сарадницу. Ако сте
активни, одговорни и волите животиње, позивамо вас
да се придружите нашем тиму. Свој CV можете послати
на имејл: majavetmax@yahoo.com или позвати на телефон: 064/121-2698, контакт особа Маја Ћирковић.

ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА
„VETMAX“
11080 Земун
e-mail: majavetmax@yahoo.com
тел. 064/1212-698

сечном оценом најмање 8 и најмање 9 из групе предмета у ужој области за коју се бира. Кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о високом
образовању, Правилником о избору наставника и
сарадника и Правилником о организацији и систематизацији послова.

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

Б Е О Г РА Д
ПУ „ВРТИЋ КАМИЧАК И ДРУГАРИ“
11070 Нови Београд, Нехруова 76
тел. 060/051-29-69

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 9 месеци

Ветеринар у продаји

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве слати на e-mail: vrtickamicakidrugari@
gmail.com, у року од 30 дана од дана објављивања
огласа.

УСЛОВИ: VII ССС, није потребно радно искуство.
Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати
на имејл-адресу: majavetmax@yahoo.com или се могу
пријавити на број телефона: 064/1212-698.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У БЕОГРАДУ

на одређено време до повратка одсутног
радника

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/729-1196
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Сарадник у настави из уметничког
поља, област Примењене уметности
и дизајн, ужа област Графички
дизајн
на одређено време од годину дана

Пословни центри НСЗ

36

| Број 851 | 16.10.2019.

УСЛОВИ: обавезни услови: рад у професионалним софтверским пакетима за дизајн и обраду слике (Adobe Ilustrator, Photoshop и InDesign), у звање
сарадника у настави из уметничког поља може бити
изабрано лице - студент мастер академских, мастер
струковних студија или специјалистичких струковних
студија који је студије првог степена завршио са про-

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на конкурс на
обрасцу који се преузима са сајта школе www.vslpu.
edu.rs; радну биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење из
казнене евиденције да лице није осуђивано, да није
покренута истрага, нити подигнута оптужница, да
правоснажном пресудом нису осуђени за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; потврду
факултета о статусу студента; списак радова из уже
области и портфолио у дигиталној форми. Пријаве
са прилозима предају се непосредно у секретаријату
школе у Београду, Панте Срећковића 2, сваког радног
дана од 12 до 14 часова или поштом, у року од 10 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. На
разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у
ужи избор.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11000 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020. године
УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, било ког
профила; савладан програм обуке за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да говори српски и ромски језик; да
има држављанство РС.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен
пријавни формулар који се може преузети на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; кратке биографске податке; доказ
да кандидат говори српски и ромски језик; доказ о
стручној спреми (оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и сертификат издат
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја о завршеној уводној обуци за педагошког
асистента), извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о неосуђиваности издато од
МУП-а. Доказ који се односи на способност за рад са
децом подноси се приликом пријема у радни однос.
Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе информације се могу добити у секретаријату школе (број
телефона: 011/2764-558). Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ”

11211 Београд - Борча, Ковиловска 1
тел. 011/3322-950

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020. године
УСЛОВИ: лице треба да поседује најмање средњу
стручну спрему и доказ да је завршило одговарајући
ниво обуке за педагошког асистента и испуњава усло-
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ве утврђене Правилником о програму обуке за педагошког асистента. Кандидат треба да: има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело утврђено у члану 120 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. Уз пријаву
на конкурс се достављају: кратки биографски подаци,
оверена фотокопија дипломе о стеченој врсти и степену образовања, сертификат Министарства просвете, науке и технолошког развоја о положеном нивоу
обуке за педагошке асистенте, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству и уверење о неосуђиваности. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом се подносе лично
или поштом на адресу: Основна школа „Раде Драинац”,
11211 Борча, Ковиловска 1, са назнаком „За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, телефон: 011/3322-950.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/830-0124

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног
радника, за рад у издвојеном одељењу
Баћевац

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „НАШЕ ЧЕДО“
11080 Земун, Дубровачка 20
тел. 011/2618-885

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање за стручног сарадника
и васпитача; најмање 8 година рада након стеченог
образовања на пословима васпитања и образовања;
радно искуство на месту директора установе за васпитање и образовање најмање 2 године; да кандидат
није правоснажно осуђиван за кривична дела из чл.
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, доказ о радном стажу у установи на пословима васпитања и образовања, уверење
о држављанству, доказ о неосуђиваности из чл. 139
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, преглед кретања у служби. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање, на горенаведену адресу. Рок за доношење одлуке о избору директора је 8 дана од дана
истека рока за пријаву. Ближе информације на телефон: 011/2618-885.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена помоћника директора школе до
31.08.2020. године

Наставник разредне наставе

за рад у продуженом боравку, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

на одређено време до повратка одсутног
радника. за рад у издвојеном одељењу
Глумчево Брдо
на одређено време до повратка на радно
место именованог директора, за рад у
матичној школи

Наставник технике и технологије

на одређено време до повратка одсутног
радника, за рад у матичној школи

Наставник историје

на одређено време до повратка одсутног
радника, за рад у матичној школи

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020.
године, до краја школске 2019/2020.
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу
доказе предвиђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања: оверену фотокопију дипломе, уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица и 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 њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом са званичне интернет
странице Министарства просвете достављају установи. Неблаговремене, непотпуне и пријаве у неодговарајућој стручној спреми неће се узети у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
има држављанство Републике Србије, да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете и заједно са
одштампаним формуларом прилаже диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци),
доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом (доказ из суда). Лекарско уверење се доставља
приликом потписивања уговора о раду. Податке из
казнене евиденције прибавља школа. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе и која утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши

надлежна служба за послове запошљавања. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОШ “БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”
11250 Београд, Стјепана Супанца 15

Педагошки асистент

на одређено време до 31.8.2020. године

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом
и то ако: 1) има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи); 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни
формулар (налази се на сајту Министарства просвете)
доставити: писану биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију додатка дипломи са подацима о положеним испитима),
оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), оверена копија извода из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању надлежне полицијске управе (не старију од 1
месеца), оверену копију доказа о положеном испиту
за лиценцу или уверења о положеном стручном испиту очитану личну карту, доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања
о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата, који се, у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос
достављају се на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Сарадник у настави, за ужу научну
област Науке физичког васпитања,
спорта и рекреације, предмет
Теорија и методика плесова
за период од 1 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама првог степена, са просечном оценом најмање осам и морају имати статус
студента на мастер академским студијама или на
специјалистичким академским студијама. Кандидати
треба да имају способност за наставни рад, као и да
испуњавају друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Факултета и Универзитета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину,
поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија, оверена фотокопија дипломе о завршеним
основним студијама са просечном оценом, уверење о
уписаним мастер академским студијама или специјалистичким академским студијама. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
достављају на адресу: Београд, Благоја Паровића 156.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ПУ “ПАМЕТНИЦА ДИПЛОМАТ”
11030 Београд, Београдског батаљона 123
тел. 062/8062-291
e-mail: jelena.cuk.pedagog@gmail.com

Васпитач

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: Контакт са послодавцем можете остварити позивом на број: 062/806-2291 или слањем радне
биографије на e-mail: jelena.cuk.pedagog@gmail.com.

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

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Заштита шума и
украсних биљака
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: са радним искуством. Научни назив доктора наука из области биотехничких наука, шумарски
факултет, одсек и студијски програм за шумарство,
способност за наставни рад, објављени научни и
стручни радови. Остали услови за избор наставника
утврђени су Законом о васпитању и образовању, Статутом Универзитата у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака
радника Шумарског факултета, као и Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом
и доказима о испуњавању услова за конкурс (оверене фотокопија диплома, извод из матичне евиденције
рођењих, држављанство, списак научних и стручних
радова, сепарате радова), достављају се надлежној служби Шумарског факултата у Београду, Кнеза
Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама и на сајту Националне
службе за запошљавање, на сајту Факултета и сајту
Универзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Васпитач-приправник

на одређено време до 2 године
10 извршилаца

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ”

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Андрагошки асистент

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или мастер струковне студије), на
основним студијама у трајању од најмање 4 године
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005. године, на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 3 године или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
приправник
на одређено време до 2 године
10 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије) на којима је оспособљено за рад са
децом јасленог узраста или средње образовање медицинска сестра васпитач.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво путем поште на наведену
адресу са назнаком радног места за које се кандидат
пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о
раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5. Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о
држављанству, доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из групе
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. Кандидати који конкуришу за радно место васпитач-приправник и медицинска сестра приправник дужни су да
доставе изјаву којом изјављују под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да немају радног стажа на пословима васпитача односно медицинске сестра васпитача или да у изјави наведу колико месеци
имају радног стажа у струци с тим да не могу имати
12 и више месеци радног стажа у струци. Кандидати
који имају 12 и више месеци радног стажа у струци не
могу да заснују радни однос у својству приправника.
Доказ да лице није осуђивано не може бити старији
од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да
достави лекарско уверење.

Национална служба
за запошљавање

на одређено време до краја школске
године, до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, минимум средња стручна спрема; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
се 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 тачака 1), 3)-5) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. Додатно: сертификат о завршеној обуци за андрагошког
асистента (уводни модул). Потребну документацију
(пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, потписана
биографија кандидата, копија дипломе, копија уверења о држављанству, копија уверења о неосуђиваности, извод из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова), послати поштом или доставити на адресу школе, у Митрополита Петра 8. Контакт
телефон: 011/2763-040. Рок за доставу документације
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Спремачица

на одређено време до повратка
запосленог са боловања преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) минимум основна школа; 2) да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
се 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 тачака 1), 3)-5) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ тачка 2) овог члана
прибавља се пре закљуцења уговора о раду. Потребну документацију (биографију, оверену копију дипломе, оверену копију уверења о држављанству, оверену
копију извода из матичне књиге рођених, потврду о
неосуђиваности и уверење о положеном испиту за
лиценцу за наставнике), послати поштом или доставити на адресу школе у Митрополита Петра 8. Контакт телефон: 011/2763-040. Рок за доставу документације је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8723-640

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020.
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положен
одговарајући ниво обуке, најмање уводни модул
обуке за педагошког асистента, прописана Правилником о програму обуке за педагошког асистента
(„Сл. гласник РС“, број 11/2010), да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС број 88/2017,
27/2018 и 10/19); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном 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, да има искуства у раду са
децом из осетљивих друштвених група, посебно ромском децом. У поступку избора педагошког асистента
прибавља се мишљење надлежног органа јединице
локалне самоуправе.
ОСТАЛО: 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:
диплому о завршеној средњој школи у трајању од четири године, препоруку јединице локалне самоуправе о
учешћу кандидата на обуци за педагошког асистента,
уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених, доказ/сертификат
да је кандидат завршио уводни модул обуке за педагошког асистента, доказ о познавању ромског језика
и доказе о активностима из тачке III, став 1 тачка 3
које је кандидат навео у пријави (потврда Националног
савета ромске националне мањине, потврда факултета, уверење о похађању обуке, потврда о учешћу у
пројекту, изјава одговорног лица и др.), доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, уверење из полицијске станице да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да није за њега, 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 - доставља га изабрани кандидат. Предвиђена
психолошка процена способности кандидата за рад са
ученицима у складу са законом. Поред општих података (име, презиме, адреса, контакт) пријава кандидата
треба да садржи и опис ранијих ангажмана и активности везаних за унапређивање положаја припадника ромске националне мањине и/или припадника
других осетљивих друштвених група у којима је кандидат учествовао. 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 адресу: Основна школа
„Јован Јовановић Змај“, Обреновац, Цара Лазара 2
или предати лично у секретаријату школе, са назнаком
„За конкурс / педагошки асистент - Конкурсној комисији школе“, радним данима од 08 до 14 часова, тел.
011/8723-640.
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ
“УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И
БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Сарадник у настави из уже научне
области Политичке и безбедносне
науке
на одређено време од једне године
4 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање, факултет политичких наука, факултет безбедности, војна академија,
студент мастер академских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и смисао за наставни рад. Oстали
услови за избор наставника прописани су Законом о
високом образовању и Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене
копије диплома, списак научних и стручних радова)
достављају се на наведену адресу Факултета.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Наставник енглеског језика

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог
са функције помоћника директора

Наставник историје и наставник
предмета Одговорно живљење
у грађанском друштву и
Предузетништво

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка
запосленог са функције директора
школе

Наставник географије и наставник
предмета Одговорно живљење у
грађанском друштву

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са функције помоћника
директора
УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће високо образовање,
у складу са Правилником 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 и 18/2013) стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије ) или б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.године.

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: 1) најмање средње образовање и савладан
програм обуке за оспособљавање директора, наставника, стручног сарадника и андрагошког асистента за
рад са одраслима: Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих. Према правилнику о условима у погле-

ду 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 и 18/2013).
ОСТАЛО: 2) да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на
српском језику. Докази о испуњености услова из тачака под 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве за конкурс
и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
а документацију о испуњености услова, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору
кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријавни формулар и потребну документацију треба
послати на адресу школе: Школа за основно образовање одраслих “Ђуро Салај”, Немањина 28, Београд.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на телефон: 011/2659-290.

БАЛЕТСКА ШКОЛА “ЛУЈО ДАВИЧО”
11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/322-1815

Наставник класичног балета

на одређено време преко 60 дана,
замена запослене на породиљском
одсуству
2 извршиоца
УСЛОВИ: према члану 141 став 5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник” број
10/19).

Корепетитор

на одређено време преко 60 дана,
замена запослене на породиљском
одсуству

Корепетитор

на одређено време преко 60 дана,
замена запосленог на неплаћеном
одсуству
УСЛОВИ: врста и висина стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада култура,
уметност и јавно информисање („Сл. гласник - Просветни гласник РС” бр. 16/15, 11/16, 2/17 и 9/19).
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да има држављанство Републике
Србије; 4) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: краћу биографију, оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и уверење о неосуђиваности. Уверење
о психофизичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прилаже изабрани кандидат. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу, са назнаком
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Наставник предметне наставе
енглески језик
УСЛОВИ: Услови за пријем предвиђени су чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања:
1. да кандидат има одговарајуће образовање за наведено радно место, а према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/17, 13/18, 7/19); 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 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 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 се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву на конкурс доставити и
краћу биографију. Докази о испуњености услова који
су предвиђени чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања из тачке 1 и 3 и 4 подносе
се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа на адресу: Осма београдска гимназија,
Грчића Миленка 71, 11000 Београд, тел. 011/2850779, са назнаком “За конкурс - наставник предметне
наставе енглески језик”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ
МЕДИЦИНЕ

11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Оглас објављен 09.10.2019. године у публикацији “Послови”, исправља се, тако да уместо
радног места: асистент за ужу научну област
Паразитологија, на одређено време од 3 године, треба да стоји:
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Доцент за ужу научну област
Паразитологија, на одређено време од 5
година
1 извршилац
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира. Кандидати
поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене члановима 74 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и
73/18 и 67/2019), за избор у одговарајуће звање, као
и услове предвиђене Статутом Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 201, од
28.02.2018. године и бр. 207, од 01.03.2019. године),
Статутом Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, као и другим општим акатима Универзитета и Факултета.

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

рење) о стеченом образовању; оригинал и оверена
копија извода из матичне књиге рођених; уверење
о неосуђиваности издато од МУП-а; оригинал или
оверена копија уверења о држављанству; потписана
биографија кандидата. Лекарско уверење, као доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, подноси се приликом
пријема у радни однос. Пријаве са документацијом
слати на горе наведену адресу или предати непосредно овлашћеном раднику школе са назнаком „Конкурс
за избор педагошког асистента” лично или поштом
на адресу: ОШ „Бошко Палковљевић Пинки”, Земун,
Батајница, Пуковника Миленка Павловића 7а. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе,
радним данима од 9.00 до 14.00 часова, на телефон
011/7870-077. Рок за подношење пријаве је 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
наблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”
11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-388

Доцент за ужу научну област
Информациони системи

Секретар

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
11273 Батајница, Београд
Пуковника Миленка Павловића 7а
тел. 011/787-0077

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020. године
УСЛОВИ: за радно место може бити изабрано лице
које испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019);
одговарајуће образовање (средња стручна спрема);
сертификат о завршеном програму за педагошког
асистента издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (завршен прописан
програм обуке за педагошке асистенте); да лице зна
српски језик и језик на којем остварује образовни васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, да га одштампају и доставе школи, заједно
са потребном документацијом у коју спада: оригинал
и оверена копија дипломе (у њеном недостатку - уве-

УСЛОВИ: у радни однос на радном месту секретара
може бити примљен кандидат који испуњава услове
прописане чл. 132 ст. 2 чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, односно: поседовање одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања (доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); доказ о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис/фотокопију лиценце за
секретара, односно уверења о положеном правосудном или стручном испиту за запослене у органима државне управе или државном стручном испиту,
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискиминаторно понашање). Кандидати су дужни
да попуне пријавни формулар који се може наћи на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, те да документацију
која доказује испуњеност услова конкурса, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставе школи.
Доказ о здравственој способности за рад са децом и
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ученицима подноси изабрани каднидат пре закључења уговора о раду. 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 Национална служба за запошљавање
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 „Момчило Живојиновић” у Младеновцу, Краља
Александра Обреновића 25. Пријаве треба послати на
адресу: ОШ „Момчило Живојиновић“ у Младеновцу,
Краља Александра Обреновића 25 или донети лично
у просторије школе, радним даном од 9 до 12 часова.
Контакт телефон: 011/8231-388. Пријаве се подносе у
затвореној коверти, са назнаком „За конкурс за пријем
у радни однос на радно место секретар”.

ОШ “АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”
11194 Рушањ, Школска 7
тел. 011/8000-406

Васпитач

на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача у ППП може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: поседује одговарајућег
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, 3) на студијама првог степена/основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије, студије у трајању од три
године или вишим образовањем; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1)
попуњен пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, са одштампаним пријавним
формуларом. 2) доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених); 3) оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4) оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита);
5) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Одлуку о избору кандидата доноси
конкурсна комисија након обављеног разговор са кандидатима који испољавају прописане услове и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
треба послати на адресу: Школска 7. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Основне
школе „Аца Милосављевић”, Београд-Рушањ и путем
телефона: 011/8000-406.
Бесплатна публикација о запошљавању

БОР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19210 Бор, Београдска 10

Наставник органске хемије

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене запослене
УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар;
професор физике-хемије; дипломирани физико-хемичар; дипломирани инжењер технологије сви одсеци
и смерови осим текстилног; дипломирани инжењер
хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер
хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар
опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар смер хемијско
инжењерство; дипломирани хемичар - професор
хемије; дипломирани хемичар мастер; дипломирани професор хемије мастер; мастер хемичар, мастер професор хемије, мастер физикохемичар; мастер инжењер технолошје; дипломирани инжењер
хемијске технологије; биохемијски одсек; фармацеутско- козметички смер.

Наставник органске хемије

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене запослене
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије са
хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство; дипломирани инжењер фармацеутске технологије; дипломирани фармацеут; дипломирани
инжењер технологије, одсек органска хемијска технологија и полимерно инжењерство; дипломирани
инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства; дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим неорганско технолошког
одсека, текстилног одсека и одсека за графичко
инжењерство; дипломирани хемичар; дипломирани
физико-хемичар; дипломирани инжењер неорганске
хемијске технологије; дипломирани хемичар; мастер
контроле квалитета и управљања животном средином; дипломирани хемичар; инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине; дипломирани
инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек,
фармацеутско- козметички смер; магистар фармације; мастер инжењер технологије.
ОСТАЛО: За сва радна места: на основу члана 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат мора да има одговарајуће високо
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу уз
пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом; попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и техн. развоја; оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ
о здравственој способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у
оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени

посао). Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на адресе које
су навели у својим пријавама. По пријему резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе обавити
разговор у просторијама Техничке школе у Бору, Београдска 10, с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања разговора бити обавештени на бројеве
телефона које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од
надлежног органа (јавног бележника, у општинској
управи или суду) неће бити разматране. Овај конкурс
се објављује у публикадији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола. Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о
испуњености услова слати на адресу: Техничка школа, Београдска 10, 19210 Бор.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“

32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Економски техничар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, као и посебне услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 10/2019). Кандидати уз пријаву треба да
доставе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење 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 примања мита или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против
послне 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 матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни фолмулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају на адресу школе, препоручено поштом или лично, у року од осам
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс
спроводи конкурсна комисија, коју именује директор
школе, у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања. Ближе информације
о конкурсу се могу добити код секретара школе, на
телефон: 032/322-303.

Посао се не чека,
посао се тражи
16.10.2019. | Број 851 |
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Наука и образовање

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-742

Оглас објављен 9. октобра 2019. године у публикацији „Послови“ бр. 850, исправља се за
радно место: сарадник у звање асистента за
ужу научну област Рачунарска техника, на
одређено време од четири године, и исправно
треба да гласи:
Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Рачунарска техника, на одређено време од три године
У осталом делу конкурс остаје неизмењен.

ЈАГОДИНА
ОШ “МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ”
35000 Јагодина, Милунке Савић 1

Библиотекар
УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а уз одштампани пријавни формулар, установи достављају документацију о испуњењу услова за пријем на основу
члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника
у основној школи (“Сл.гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, и 11/2019). Докази о испуњености услова се достављају у оригиналу или овереној
копији. У поступку одлучивања о избору извршиоца
врши се претходна провера психофизичких способности од стране надлежне службе за послове запошљавања. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве и документацију о испуњавању услова
доставити на горенаведену адресу или лично у секретаријату школе, радним данима од 9 до 13 часова.
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована
решењем директора.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТНО
МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
ОДСЕК ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Булевар војске бб

Виши предавач, за ужу наставноструковну област Фармација и
фармакологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора медицинских наука фармација модул фармакокинетика и клиничка фармација и претходно завршен фармацеутски факултет.

Предавач за ужу наставно-стручну
област Фармација и фармакологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: академски назив магистар фармације и
претходно завршен фармацеутски факултет или
стручни назив специјалистичке фармације и претходно завршен фармацеутски факултет.
ОСТАЛО: Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије да је кандидат пунолетан да кандидат није правоснажном пресудом осуђен за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи.
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Пријава на конкурс се врши на обрасцу пријаве, који
је доступан на интернет страници Академије - Одсек
Ћуприја или у штампаној верзији у скриптарници
Академије - Одсек Ћуприја, Булевар војске бб, 35230
Ћуприја. Докази које кандидати прилажу уз пријаву:
обавезна документација, кратка биографија (CV), оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности
издато од стране Министарства унутрашњих послова, уверење да се против кандидата не води судски
поступак од стране стварно и месно надлежног суда,
очитана лична карта, оригинал или оверене фотокопије диплома свих нивоа студија, којом се потврђује
стручна спрема. Додатна документација коју кандидат може да приложи ако је има: оригинал или овеена
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 стекао радно искуство). За педагошку наставну
праксу (ако је кандидат остварио на високошколској
установи): резултати анкета студената, наставника и сарадника и доказ о усавршавању, педгошких
активности у изводјењу наставе или позитивна оцена приступног предавања (за кандидате који немају
педагошко искуство). Референце: научни или стручни радови објављени у домаћим или међународним
часописима, уџбенци, збирке задатака практикума,
патенти, софтверска решења монографије, радови
штампани у зборницима са стручних или научних скупова и др. Лиценце, стручни испити из уже стручне
области за коју се бира и сл. 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.
Пријаве на конкурс са прилозима којима кандидат
доказује испуњеност услова конкурса, подносе се лично или поштом у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање или на огласној табли Националне службе
за запошљавање у Ћуприји и огласним таблама одсека Академије, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КИКИНДА
ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

23315 Банатска Топола, Вука Караџића 20
тел. 0230/67-203

Наставник хемије

са радним временом од 8 сати недељно,
односно 20% норме, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: држављанство
Републике Србије; да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да поседује високо образовање и звање сагласно чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања: дипломирани хемичар, професор хемије,
професор хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер
хемијско инжењерство, професор биологије и хемије,

професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани
хемичар - професор хемије, дипломирани професор
хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије, професор биологије - хемије,
дипломирани професор физике - хемије, мастер,
дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер професор биологије
и хемије, мастер физикохемичар; да поседује 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. Лице које је у току студија положило испит из психологије и педагогије или положило
стручни испит, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 наведеног закона; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (преузети на званичној интернет старници Министарства просвете) на
конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству или
оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
доказ о поседовању образовања из члана 142 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања;
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
кривично дело насиља 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 чевечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабарани кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, доставити доказ о познавању
српског језика. Пријаве слати у затвореном омоту,
са назнаком „За конкурс“, на адресу: Основна школа
„Братство-јединство“, Вука Караџића 20, 23315 Банатска Топола. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на број телефона: 0230/67-203.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”
23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Наставник уметничких и стручних
предмета (виолине и солфеђа)

(94% виолина и 6% солфеђо), на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- др.закони и
10/2019) за заснивање радног односа: да има одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања,
према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017 и 9/2019)
и то: дипломирани музичар, усмерење виолиниста,
дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар - виолиниста; мастер музички уметник - професионални статус - виолиниста; 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
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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 санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик (доказ су у обавези да доставе само
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да приложи пријавни формулар који попуњава на
званичној интернет сраници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, штампа га и исти
прилаже са документацијом, коју чине: радна биографија, диплома или уверење о стеченој стручној
спреми - оригинал или оверена фотокопија, уверење
о држављанству - оригинал, извод из матичне књиге
рођених - оригинал, уверење о неосуђиваности издато од стране полицијске управе - оригинал, потврда
одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику), уверење
или потврда да кандидат има образовање из психолошких, педагошких или 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 уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу или уверење високошколске установе да кандидат има положен испит
из психологије и педагогије. Доказ о испуњености
услова у погледу психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене и
потпуне 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. Пријаве доставити лично у секретаријату школе или слати препорученом пошиљком на
адресу школе: Светосавска 19, Кикинда. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Ближе информације на тел. 0230/442-474.

Наставник уметничких и стручних
предмета (соло певање)

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр.88/2017, 27/2018- др.закони и
10/2019) за заснивање радног односа: да има одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017
и 9/2019) и то: дипломирани музичар, усмерење соло
певач, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани музичар - концертни и оперски певач; академски
музичар соло певач; мастер музички уметник - професионални статус - соло певач; 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 санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик (доказ су у обавези да доставе само
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да приложи: пријавни формулар који попуњава на
званичној интернет сраници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, штампа га и исти
прилаже са документацијом, коју чине: радна биографија, диплома или уверење о стеченој стручној
спреми - оригинал или оверена фотокопија, уверење
о држављанству - оригинал, извод из матичне књиге
рођених- оригинал, уверење о неосуђиваности издато од стране полицијске управе - оригинал, потврда
одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику), уверење
или потврда да кандидат има образовање из психолошких, педагошких или 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 уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу или уверење високошколске установе да кандидат има положен испит
из психологије и педагогије. Доказ о испуњености
услова у погледу психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене и
потпуне 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. Пријаве доставити лично у секретаријату школе или слати препорученом пошиљком на
адресу школе: Светосавска 19, Кикинда. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Ближе информације на тел. 0230/442-474.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140
став 1 и 2 Закона, односно треба да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће високо образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање
стечено: на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета или 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника
те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да у року до 2 године од
дана ступања на дужност положи наведени испит у
складу са условима прописаним Законом о основама
система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019); 2) да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3)
да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5) да није 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 мало-

летног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; 7) да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Документа која се достављају уз
пријаву на конкурс: пријавни формулар који се може
преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (који
у штампаној форми доставља уз пријаву); оригинал
или оверен препис / фотокопија дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверен препис / фотокопијс дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника (лиценца); оригинал или оверен препис / фотокопија уверења о положеном испиту за
директора установе (пријава која не садржи уверење
о положеном испиту за директора установе неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за директора школе); оригинал или оверен препис / фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона и о непостојању дискриминаторног понашања - уверење из казнене евиденције МУП-а (не старије од шест месеци), уверење или
потврда да против кандидата није поктренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора (уверење надлежног суда, не старије
од 6 месеци), уверење привредног суда да кандидат
није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности директора или вршиоца дужности директора (уверење привредног суда, не старије од 6 месеци); потврда о радном искуству, у установи, најмање 8
година стажа на пословима образовања и васпитања;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења
уговора доставити ново лекарско уверење). Доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе
(извештај просветног инспектора ако га има) и оцена
спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе. Пријава на
конкурс са радном биографијом и оквирним планом
за време мандата директора. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана облављивања конкурса, у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти или препорученом
поштом на адресу школе: ОШ „Вук Караџић“, 38213
Прилужје. Контакт телефон: 028/467-060.

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: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19), и то:
да има одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања
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Наука и образовање

и васпитања, као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. 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 - ССС, IV степен, економска школа или гимназија; 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 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; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи и то: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, односно уверење ако диплома није издата; уверење да нису осуђивани 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 се 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 адресу: ОШ
„Живадинка Дивац“, Краља Милутина бб, 34000 Крагујевац или се непосредно предају секретару школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе сваког радног дана од 9.00 до 13.00
часова или путем телефона: 034/300-961.
34243 Топоница
тел. 034/519-107

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: попуњен пријавни формулар који се налази
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; диплому о стеченом образовању (оверена
фотокопија); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из казнене евиденције МУП-а РС
(не старији од 30 дана од дана објављивања конкурса); уверење да се не води поступак пред надлежним судом (не старије од 30 дана од дана објављивања конкурса); извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци). Сва документа прилажу се
у оригиналу или овереном препису. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом документацијом се подносе на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс - наставник српског
језика и књижевности“, ОШ „Свети Сава“, 34243 Топоница.

Наставник српског језика и
књижевности

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ”

ОШ „СВЕТИ САВА“

за 94,44% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог
са функције директора школе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање:
професор српског језика и књижевности; професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима; дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност;
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и опште лингвистике;
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са
источним и зпадним словенским језицима; професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности у
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одељењима за националне мањине; професор српског језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом книжевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Српска књижевност и
језик са компаратистиком); мастер професор језика и књижевности (студијски програми Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модул: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност);
професор српскохрватског језика и књижевности;
мастер филолог из области филолошких наука; професор југословенске књижевности и српског језика;
да има држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да зна српски језик.
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34310 Топола
тел. 034/6811-489

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије); на студијима првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијима у трајању од три године или више
образовање; 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; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности

и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат попуњава
пријавни формулар за пријаву на конкурс, који се
налази на званичној интрнет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар, кандидат доставља: оверену
фотокопију дипломе, односно дипломе и додатка уз
диплому о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми и уверење о положеним испитима, уколико се прилаже уверење оно не
може бити старије од шест месеци, извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија,
уверење о држављанству не старије од шест месеци
(ако се доставља фотокопија мора бити оверена);
уверење полицијске управе, не старије од шест месеци 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,
фотокопија уверења мора бити оверена; ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском
језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар прилаже:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела коју издаје полицијска управа
(оригинал), извод из матичне књиге рођених (оригинал), уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), очитану или фотокопију личне карте. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријавни
формулар са потребном документацијом слати на
адресу: Авенија краља Петра I 10/а, 34310 Топола,
са назнаком „Конкурс за васпитача“. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор и има
најмање три члана, а чији је обавезни члан секретар
установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у штампаном издању публикације
„Послови“. Контакт телефон: секретар ПУ, 034/6811489.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДА ШУБАКИЋ“
34230 Гружа
тел. 034/515-507

Секретар
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
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образовно-васпитни рад. Под одговарајућим образовањем се сматра високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), у складу са Законом о високом образовању,
почев од 10. септембра 2005. године и на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи уз пријаву:
пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, потписану биографију, оригинал/оверену копију дипломе, оригинал/
оверену копију уверења о држављанству, оригинал/
оверену копију уверења о неосуђиваности, доказ о
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом
и доказима о испуњавању услова, доставити и извод
из матичне књиге рођених. Предност имају кандидати
са положеним стручним испитом и искуством на поменутим пословима. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима. Пријаве на конкурс са
потребним доказима о испуњавању услова, подносе се
лично или на адресу: Основна школа „Рада Шубакић”,
34230 Гружа, са назнаком “Пријава на конкурс”. Радно
време школе је од 07.00 до 15.00 часова, радним данима понедељак-петак. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО“
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ
У КРАГУЈЕВЦУ

11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/322-1815

Наставник класичног балета

на одређено време преко 60 дана,
замена породиље
2 извршиоца
УСЛОВИ: према члану 141 став 5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник“, број
10/19).

Корепетитор

на одређено време преко 60 дана,
замена породиље
УСЛОВИ: врста и висина стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника у
основној балетској школи („Сл. гласник“, бр. 11/2012
и 18/2013.). Кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Кандидати уз пријавни формулар прилажу:
краћу биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности. Уверење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима прилаже изабрани кандидат. Рок
Бесплатна публикација о запошљавању

за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”
34313 Наталинци
тел. 034/821-191

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, лице које
је стекло одговарајуће образовање на студијама - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење о томе као доказ доставља кандидат који
буде изабран пре закључења уговора о раду); 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 имају држављанство Републике Србије, да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању - оверена копија, не
старија од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
- оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије, на
старије од 6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање 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 шест месеци; доказ
о познавању српског језика - подноси кандидат који
образовање није стекао на српском језику; потписану биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
науке, технике и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs), а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе и која утврђује испуњеност услова кандидата у
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана

од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на адресу: Основна школа
„Милан Благојевић“, 34313 Наталинци, са назнаком „За
конкурс”.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестара Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Електротехника и рачунарство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија, који је студије првог
степена студија завршио са просечном оценом најмање 8; кандидат мора да има положене испите, са
просечном оценом најмање 8 из наставних предмета
уже научне области за коју се бира; да је кандидат у
току студија показао интересовање за научноистраживачки рад из уже научне области за коју се бира;
да је кандидат студије завршио у року; кандидат мора
да поседује активно знање енглеског језика. Општи
предуслов: кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72
ставом 4 Закона о високом образовању. Кандидати
поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању,
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу и Правилника о ближим условима за избор
у звање сарадника Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; потврду да је кандидат студент мастер
академских студија или специјалистичких академских
студија из области за коју се бира, оригинал или оверену фотокопију; дипломе или уверења о завршеном
претходном степену студија, уверење о положеним
испитима на свим степенима студија, биографију, списак
стручних и научних радова, као и саме радове, уверења
надлежних органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и да против кандидата није покренута истрага
или да није подигнута оптужница; друге доказе којима се доказује испуњеност општих и посебних услова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на
адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестара Јањић 6, са назнаком радног места за које
се конкурише и уже научне области. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕСТРЕ РАДОВИЋ”
34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутне
запослене
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: услове прописане чланом 139 и 140 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања,
одговарајуће образовање у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник“,
број 11/2012). Поред наведених услова кандидати
треба да испуњавају и следеће услове: да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
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де, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да испуњава
друге услове предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију (оверену
копију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству и уверење да нису осуђивани) заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
на адресу школе: Основна школа „Сестре Радовић“,
34312 Белосавци. 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

Наставник у звању ванредни или
редовни професор, за ужу научну
област Право у економији
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови прописани су у члану 74 а на период
сагласно чланом 75 став 5 Закона о високом образовању и чланом 110 и 127 Статута Правног факултета
Универзитета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова као и доказе из члана 72
став 4 Закона о високом образовању, слати на адресу:
Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови прописани су у члану 74 а на период сагласно члана 75 Закона о високом образовању и чланом
110 и 127 Статута Правног факултета Универзитета у
Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова као и доказе из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању, слати на адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ
БАТАЉОН”
34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/323-399, 302-160

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене преко 60
дана (трудничко, породиљско и одсуство
ради неге детета)

Наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог преко 60 дана (мировање
радног односа)

Наставник шпанског језика

са 44,44% радног времена, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог преко 60 дана (породиљско
одсуство и одсуство ради неге детета)
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УСЛОВИ: општи услови утврђени су чланом 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/2019). Посебни услови: врста и степен стручне спреме за одређено
радно место за које је расписан конкурс прописани су
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 7/2019).
ОСТАЛО: Пријавни формулар за учешће на конкурсу
кандидат преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
www. mpn.gov.rs, попуњава га и заједно са доказима о
испуњавању услова конкурса подноси на адресу школе, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана
објављивања овог конкурса. Уз пријавни формулар,
потребно је да кандидат достави школи: оригинал или
оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену
фотокопију доказа да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, односно доказа
о пложеним испитима из педагогије и психологије или
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ);
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену копију); уверење о држављанству
Републике Србије, оригинал или оверена копија (не
старије од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о знању српског језика (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику); оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања,
у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уверење
из надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика - доказ да је кандидат положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (достављају само они
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско уверење, подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности за рад
са ученицима који врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Напомена: оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава код
јавног бележника. Неоверене фотокопије докумената
сматраће се непотпуном документацијом и по истој се
неће поступити. Благовременом пријавом сматраће се
пријава којау прилогу садржи документа којим кандидат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати ће бити писмено обавештени
о одлуци конкурсне комисије у законом предвиђеном
року. Пријаве са потребном документацијом послати
на адресу школе у затвореној коверти - Јесењинова 17,
Крагујевац, са обавезном назнаком за које радно место
се конкурише. Ближа обавештење у вези са расписаним конкурсом се могу добити лично у секретаријату
школе или на телефон: 034/302-160, сваког радног
дана од 8 до 12 часова.

виђене 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, и то: да има одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2)
и тачке 2) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 10/19. Степен
и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 11/16 2/17, 13/2018, 11/19); 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 изводом из казнене евиденције, коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе); да има држављанство Република
Србије (доказује се уверењем о држављанству у оригиналу или овереној копији не старије 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:
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 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 способност за рад са децом и
ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса а пре закључења уговора о раду; кратку биографију. Пријаве се достављају у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”,
поштом на адресу: ОШ „Ђура Јакшић” Конарево, 36340
Конарево (тел. 036/821-993, 211), или лично, радним
даном од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила
тел. 036/5882-002

Наставник разредне наставе

К РА Љ Е В О

за рад у Ласцу, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана,
породиљско одсуство и одсуство ради
неге детета

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

Наставник математике

у издвојеном одељењу у Богутовцу, на
одређено време до повратка запослене
са одсуства ради посебне неге детета
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 пред-

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). Степен и врста образовања морају
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Наука и образовање

бити у складу са чл.2. ст. 1 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 3/17, 13/2018 ). У радни однос може да буде
примљено лице, под условима прописаним Законом и то
ако: има одговарајуће образовање из чл. 140 и одговарајуће образовање из чл. 142 Закона о основама система образовања (односно образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина); има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 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 је кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са европским системом преноса
бодова (наставник који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено
образовање.); доказ да кандидат поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима представља лекарско уверење не старије
од 6 месеци у тренутку подношења пријаве на конкурс,
издато од стране овлашћење здравствене установе
(доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима доставља само изабрани
кандидат по окончању конкурса а пре закључења уговора о раду); доказ да није 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 уверење надлежног суда и извод из казнене евиденције полицијске управе - одељење за казнену
евиденцију; доказ о држављанству Републике Србије
представља оригинал или оверена копија уверења о
држављанству; оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика/
доказ о знању српског језика и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику/на српском језику и на језику на којем ће
остваривати образовно-васпитни рад код послодавца);
радну биографију. Кандидати преузимају и попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технололошког развоја и потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Пријаве
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” поштом на адресу: ОШ
“Петар Николић” Самаила, 36202 Самаила или лично
радним даном од 08.00 до 13.00 часова. Додатне информације о конкурсу можете добити од секретара школе
на телефон: 036/5882-002. Неблаговремене и непотпуне
пријаве конкурсна комисија неће узимати у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Наставник у звању ванредни
професор за ужу научну област
Општа економија, за наставне
предмете Основе хотелијерства и
туризма и Савремене тенденције у
хотелијерству и туризму
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор економских наука. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове
предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2
од 03.04.2018. године, бр. II-01-400/6 од 07.05.2019.
године, бр. II-01-400/5 од 07.05.2019. године и бр.
II-01-564/3 од 28.06.2019.г.), Статутом Факултета за
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен
текст, бр 1530 од 15.07.2019. године), Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-0152 од 09.01.2017.г. и бр. III-01-305/5 од 26.04.2018.
године), Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање, Универзитета у Крагујевцу (бр. IV-06-279
од 11.04.2016. године и бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017.
године), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављеног кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење).
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
оверене копије диплома, односно уверења о стеченом
високом образовању; списак објављених стручних и
научних радова; доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом
72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је
потребно доставити у оригиналу или овереној копији.
Сву документацију са доказима о испуњености услова
конкурса кандидати су дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску - CD, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, бр. IV-06-279 од 11.04.2016. године
и бр. IV -06-62/6 од 17.01.2017. године (доступно на:
http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу: Универзитет у Крагујевцу - Факултет
за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања, са назнаком “Пријава на
конкурс”.

КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
37223 Разбојна, Општина Брус
тел. 037/832-114

Наставник физичког васпитања
- изабраног спорта и физичког и
здравственог васпитања

на одређено време до повратка радника
са функције директора школе

Стручни сарадник - педагог

на одређено време до повратка радника
са боловања, а најдуже до 31.08.2020.
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање; одговарајући степен стручне спреме одређеног
занимања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној

школи и члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања; 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 да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије; да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од који најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања, а кандидат који
нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да
стекне ово образовање у року од једне године, а највише две године ода дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; да знају српски језик на којем се остварује образовно васпитни
рад-српски језик, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи:
1. пријавни формулар који попуњава на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који штампа и исти прилаже са
документацијом, 2. оверену фотокопију дипломе или
уверења о стерченој стручној спреми, 3. уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену фотокопију, 4. уверење МУП-а из казнене
евиденције о неосуђиваности кандидата, оригинал, 5.
потврду одговарајуће високошколске установе да је
положио испит из српског језика (само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику). Доказ о
испуњености услова у погледу психичке, физичке и
здравствене способности кандидат који буде изабран
доставља пре закључења уговора о раду. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕГИЊА МИЛИЦА“
37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Наставник енглеског језика

са 55% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
радника са руководећег места

Наставник математике

са 78% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника; да има образовање из методичких дисциплина
стечено на високо школској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (овај доказ се доставља пре закључења уговора о
раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
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кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије. Кандидати попуњавају пријаву на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и уз пријаву која се попуњава кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оригинал или
фотокопију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве достављати на горенаведену адресу лично или поштом. Рок за пријављивање
за конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) за директора може
бити изабрано лице које испуњава услове прописане
чланом чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2,
овог закона и то: 1. да поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) за наставника основне школе, за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице мора да има
завршене студије првог степена из научне области,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета). 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад (положен
стручни испит - лиценцу) за наставника, педагога или
психолога. 3. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузуимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторско понашање; 5. неосуђиваност правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности; 6. да има држављанство Републике Србије; 7. да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, 8. да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 9. да је савладало обуку и да има положен
испит за директора установе.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
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образовању, оверен препис или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу - дозволи за рад наставника или стручног сарадника односно стручном испиту; уверење о здравственом стању
(лекарско уверење), са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом
и ученицима (не старије од шест месеци) - доставља
кандидат који је педложен за избор директора од
стране Школског одбора; уверење (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузуимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), уверење основног суда да против
њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита
и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинали или оверена фотокопија, не старије
од 30 дана); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
- нови образац (оригинал или оверену фотокопију);
доказ о знању српског језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (важи за кандидате који су
одговарајуће образовање стекли на другом језику);
потврду о радном искуству у области образовања и
васпитања (оригинал), оверену фотокопију доказа о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања достављају само кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе; преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће
дужан да у законском року положи наведени испит
у складу са чланом 122 Закона о основама система
образовања и васпитања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог
закона за наставника те врсте школе, односно лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријављени кандидати писмено ће бити
обавештени о именовању директора у складу са законом. Пријаве на конкурс и достављена документација
се не враћају кандидатима. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Сва потребна
обавештења се могу добити у секретаријату школе на
тел. 037/811-761. Пријаве са доказима о испуњавању
свих услова тражених конкурсом слати у затвореној
коверти препорученом поштом, са назнаком „Пријава

на конкурс за директора“, на адресу школе: ОШ „Доситеј Обрадовић“,Ђуре Даничића 6, 37210 Ћићевац
или донети лично у затвореној коверти, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора“, радним даном од
08.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
Александровац

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Доњем
Ступњу
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, 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. 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: доказ
о држављанству (уверење о држављанству, односно
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања. Пријаве треба послати на адресу: Крушевачка 16, 37230 Александровац. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 037/3552-353.

АКАДЕМИЈА
ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
37000 Крушевац, Косанчићева 2

Професор струковних студија из
области медицинских наука
за 10% радног времена

УСЛОВИ: у звање професора струковних студија
може бити изабрано лице које има научни степен
доктора наука и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама и најмање 5 година радног
искуства у звању наставника у складу са Законом о
високом образовању. Лице изабрано у звање професора струковних студија стиче звање и заснива радни однос на неодређено време. Лица која подносе
пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију: кратка животна и радна
биографија, фотокопије диплома свих нивоа студија,
очитану личну карту, за педагошку и наставну праксу
(ако је кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената, наставника и сарадника и доказ о усавршавању педагошких активности
у извођењу наставе или позитивна оцена приступног предавања (за кандидате који немају педагошко
искуство), референце: научни или стручни радови
објављени у домаћим или међународним часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти,
софтверска решења, монографије, радови штампани
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у зборницима са стручних или научних скупова и др.
лиценце, стручни испити из уже стручне области за
коју се бира и сл. Неблаговремене пријаве и пријаве
без комплетне документације неће бити разматране.
Пријаве слати на наведену адресу.

Виши предавач за област
Филозофија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: У звање вишег предавача може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука из образовне научне области Филозофија. Лице изабрано у
звање вишег предавача, стиче звање и заснива радни однос на период од 5 година. Лица која подносе
пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију: кратка животна и радна
биографија, фотокопије диплома свих нивоа студија,
очитану личну карту, за педагошку и наставну праксу
(ако је кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената, наставника и сарадника и доказ о усавршавању педагошких активности
у извођењу наставе или позитивна оцена приступног предавања (за кандидате који немају педагошко
искуство), референце: научни или стручни радови
објављени у домаћим или међународним часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти,
софтверска решења, монографије, радови штампани
у зборницима са стручних или научних скупова и др;
лиценце, стручни испити из уже стручне области за
коју се бира и сл. Неблаговремене пријаве и пријаве
без комплетне документације неће бити разматране.
Пријаве слати на наведену адресу.

ОШ “ДЕСПОТ СТЕФАН”
37221 Горњи Степош
тел. 037/655-335

1. Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020.
године, за рад у централној школи
у Горњем Степошу и издвојеним
одељењима школе
УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образовање - најмање средње образовање, 2) да има завршен програм обуке за педагошког асистента, 3) да познаје
ромски језик, 4) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 5)
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 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,
6) да има држављанство Републике Србије, 7) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о испуњености услова наведених у тачкама 1),
2), 3), 6) и 7) су саставни делови пријаве на конкурс.
Доказ из тачке 4) подноси се пре закључења уговора
о раду. Доказ из тачке 5) прибавља школа. Кандидати
у складу са чланом 154 став 2 попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају установи. Формулар је
доступан у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc.

Школски педагог
УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образовање - прописано чланом 6 став 1 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. („Службени гласник РС” - просветни
гласник 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2) да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
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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
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова наведених у тачкама 1), 4) и 5) су саставни
делови пријаве на конкурс. Доказ из тачке 2) подноси
се пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3)
прибавља школа. Кандидати у складу са чланом 154
став 2 попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају установи. Формулар је доступан у делу Ново
на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc.

ЛЕСКОВАЦ
ГИМНАЗИЈА У ЛЕБАНУ

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Директор

на мандатни перииод од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образовање за
наставника, стручног сарадника ове врсте школе на:
1) студијама другог степена (мастер академске студије
мастер струковне студије, специјалистичке студије) и
то (1) студије другог степена и научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
које комбинује целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1
тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога и психолога; обуку и положен испит за директора установе
(кандидат који нема положен испит за директора школе дужан је да у законском року положи испит); најмање 8 година рада у установи на пословима опбразовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да је држављанин Републике Србије; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита и давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, односно да није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступ; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Конкурс траје 15 дана од дана јавног оглашавања, а кандидати уз пријаву достављају следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; потврду о радном
стажу у области образовања и васпитања; уверење
о држављанству (оверена фотокопија, не старија од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); лекарско уверење; уверење МУП-а
Србије о неосуђиваности за поменута кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање; уверење привредног суда о неосуђиваности за привред-

ни преступ у вршењу раније дужности; доказ о знању
српског језика (осим кандидата који су образовање
стекли на српском језику); биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве
са потпуном документацијом доставити на следећу
адресу: Гимназија у Лебану, Цара Душана 78, 16230
Лебане или непосредно предати пријаву са документацијом секретаријату школе.

ОШ “СТОЈАН ЉУБИЋ”
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 139 чл. 140 и чл. 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС” бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 13/18 и
11/19), и то: кандидат мора да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије,мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: 1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (наставник је обавезан да наведено
образовање стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос); 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 кривично дело
примања мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Уз попуњен пријавни формулар који се
преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат
је обавезан да приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања (оверена фотокопија/препис); доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченим 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 (уверење или други одговарајући документ
који издаје високошколска установа, односно документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу - оверена фотокопија/препис); доказ о неосуђиваности из надлежне полицијске управе МУП-а и уверење надлежног
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вишег суда; уверење о држављанству (не старије од
шест месеци, оверена фотокопија); уколико кандидат
није стекао средње, више или високо образовање на
српском језику, доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Кандидат за педагошког асистента треба да
испуњава све услове као и кандидат за наставника
разредне наставе, осим образовања: средње образовање у трајању од 4 године и завршена уводна обука
за педагошког асистента. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа, лично или на
адресу: Основна школа „Стојан Љубић”, 16206 Косанчић. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/342-7124

Наставник предметне наставе
српског језика

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са послова
помоћника диреткора, а најдаље до
31.08.2020. године

Наставник предметне наставе
ликовне културе

са 75% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник разредне наставе у Белом
Потоку
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник разредне наставе

у Накривњу, на одређено време, ради
замене одсутне запослене преко 60 дана

Наставник разредне наставе

у Вучју, на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18
и 10/19); да имају школску спрему прописану 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 правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају дрржављанство Републике Србије; да
знају српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије; доказ о стеченом
одговарајућем степену и врсти образовања (оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању); доказ о поседовању
дозволе за рад наставника или стручног сарадника
(лиценца). Пријава која не садржи доказ о положеном испиту за дозволу за рад неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит за лиценцу); доказ о
неосуђиваности по основама из чл. 139 став 1 тачка
3 Закона (не старији од шест месеци); доказ о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику); радну биграфију.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
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ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење надлежне здравствене установе не старије од
шест месеци) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Сви наведени докази се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс заједно
са потребном документацијом се могу поднети непосредно или преко поште на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Додатне информације о конкурсу
кандидат може добити на телефон: 016/3427-124, од
секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

назначити када и где је извршена. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у публикацији
“Послови” донеће се у складу са законом. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, понедељком и четвртком од 10 до 12 сати,
на телефон: 016/732-300.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
Бојник

Оглас објављен дана 09.10.2019. године у публикацији “Послови” број 850, поништава се за
радно место домар - мајстор одржавања.

ЛОЗНИЦ А

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

Наставник енглеског језика

у комбинованом одељењу од 2 разреда,
за рад у издвојеном одељењу школе у
селу Јашуња, за 20% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи - за наставника енглеског језика; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају следећи докази о испуњености услова конкурса: оригина или оверена фотокопија дипломе или уверења о
дипломирању ако није издата диплома; оригинал
уверење о неосуђиваности из МУП-а надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); оригинал уверење да против кандидата није подигнута оптужница
нити оптужни предлог за кривична дела из надлежности основних и виших судова у Републици Србији
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству
- оригинал или оверена копија (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених - оригинал са
холограмом или оверена копија; да је диплома или
уверење издата 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 за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом доставља школи у року од 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована Одлуком директора дел.бр. 677 од 09.10.2019. године. Пре доношења
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена
способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока
за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави

15300 Лозница, Његошева 20
тел. 015/876-777

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 90% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог преко
60 дана, до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10,2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018);
да има психичку, физичку и здравствену спосбност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство РС; да знају
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад
(уколико образовање није стечено на српском језику,
кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, уверење о држављанству
РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017);
доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, подноси кандидат који није стекао
диплому на српском језику. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
спосбност за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве на оглас доставити лично или путем поште
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Све додатне информације o огласу могу се добити на тел. 015/876-777,
Оливера Ћосић.
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НИШ
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
18250 Чокот

Професор српског језика

на одређено време до повратка
радника на радно место, а најкасније до
31.08.2020. године (замена помоћника
директора)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. За радно место професора
српског језика може конкурисати: професор српског језика и књижевности, професор српског језика
и књижевности са општом лингвистиком, професор
српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор
српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности за наставу у школама у
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског
језика и књижевности у одељењима за националне
мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика).

Професор физичке културе

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка радника на радно
место, а најкасније до 31.08.2020. године
(замена директора школе)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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 међународБесплатна публикација о запошљавању

ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. За радно место професора физичке културе може конкурисати: професор физичког васпитања, професор физичке културе,
дипломирани педагог физичке културе, професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације,
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања
и спорта, мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије.

Педагог

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка радника на радно
место, а најкасније до 31.08.2020. године
(замена помоћника директора)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. За радно место
педагога може конкурисати: професор педагогије,
дипломирани педагог - општи смер или смер школске
педагогије, дипломирани школски педагог-психолог,
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани
педагог - мастер.

Социјални радник

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства, а најкасније до
31.08.2020 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Послове социјалног радника
може обављати: дипломирани социолог, социјални
радник, мастер социјални радник.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање. Контакт телефон: 018/4265-100.

ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
Алексинац, Душана Тривунца 15

Наставник клавира

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту образовања наставника у основној музичкој школи у складу са чл. 2 ст. 1. Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 и 2/17).
Остали услови: општи услови за рад из Закона о раду
- услови из члана 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(чл. 142 Закона о основама система образовања и
васпитања). Кандидати, уз ручно потписану пријаву
на конкурс са биографијом, достављају: 1. оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању
и додатка дипломи (за завршене мастер студије),
односно уверење о дипломирању уколико диплома
још није издата и уверење о положеним испитима; 2.
извод из матичне књиге рођених - прибављен после
27.03.2009. године (оригинал или оверена фотокопија); 3. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 4. да лице
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доказ о томе је приложена диплома о стеченом образовању); 5. уверење полицијске управе да кандидати
нису осуђивани за кривична дела наведена у чл. 139
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Изабрани кандидати пре закључења уговора о раду достављају лекарско уверење да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), који се одштампан доставља
установи заједно са потребном документацијом. Документа се предају у оригиналу или овереној фотокопији, путем поште или лично у просторијама секретаријата школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
телефон: 018/800-748. Кандидати који буду позвани
од стране школе су дужни да приступе провери психофизичких способности коју спроводи одговарајућа
филијала Националне службе за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати су
дужни да у пријави наведу контакт телефон како би
били обавештени о поступку провере психофизичких
способности. Пријаве кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”
18213 Трњане

Наставник информатике и технике и
технологије
са 30% радног времена, на одређено
време до повратка на рад наставника са
функције помоћника директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да
испуњава и услове прописане чл. 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника који изводе образовно-васпитни
рад у складу са чланом 3 тачка 13 и 14; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
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ца, 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;
држављанство Републике Србије и да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат мора да испуни услове прописане чланом
140 став 1 и став 2 и чланом 141 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. У складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, www.mpn.gov.rs, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс поднети краћу
биографију и доказе о испуњености услова (оригинал,
препис или фотокопију оверену од стране надлежног
органа следећих докумената): извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира на датум
издавања), уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), диплому о стеченом одговарајућем образовању, ако је кандидат положио стручни испит или
испит за лиценцу - уверења о истом, доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; доказ да није
осуђиван према чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Закон по члану 142 став
2 дозвољава да доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Ближе информације се
могу добити преко телефона: 018/4844-250.

Наставник физичког и здравственог
васпитања

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка на рад наставника са
функције помоћника директора школе
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да
испуњава и услове прописане чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи у складу са чланом 3 тачка 12; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело да 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 утврђена у чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
мора да испуни услове прописане чланом 140 став 1
и став 2 и чланом 141 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. У складу са чланом
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142 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства www.mpn.gov.rs, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс поднети краћу
биографију и доказе о испуњености услова(оригинал,
препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа следећих докумената): извода из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира на
датум издавања), уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, ако је кандидат положио стручни испит
или испит за лиценцу - уверења о истом, доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику; доказ да није
осуђиван према чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Закон по члану 142 став
2 дозвољава да доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Ближе информације се
могу добити преко телефона 4844-250/018.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Наставник биологије и екологије и
заштите животне средине

за 13 часова недељне норме (65%
радног времена), на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице, под условима прописаним чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, и то ако:
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са 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 - српски језик
(доказ су у обавези да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику). Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (даље: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана његовог објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати
уз пријавни формулар достављају следећу документацију, у оригиналу или овереним фотокопијама: доказ
о испуњавању услова у погледу одговарајућег степена
и врсте образовања у складу са чл. 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања и стечен
стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама (“Сл. гласник - Про-

светни гласник РС”, 8/2015 и 21/2015); извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о неосуђиваности у смислу тачке 3
услова. Доказ из тачке 2 - лекарско уверење прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Након добијених резултата
извршене психолошке процене, Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о
избору. Коначно Решење о избору кандидата оглашава се на званичној интернет страници Министарства.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА”
18000 Ниш, Шабачка 20

Наставник историје

на одређено време до повратка одсутног
радника, са 50% радног времена
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос: 1) да лице
има одговарајуће образовање, а) да има одговарајуће
образовање (високо образовање на студијама другог
степена из научне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета или високо образовање на
основним студијама у трајању од четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10.9.2005. године; Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи - за наставника може бити изабрано
лице које је: професор историје, професор историје и
географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар-мастер и мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла акедемско
звање мастер, односно дипломирани -мастер треба да
имају завршене основне академске студије историје.
Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела дела насиље у породици,одузимање
малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,без обзира
на изречену кривичну санкцију,и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
4) да има држављанство Републике Србије. Доказе о
испуњености услова из тачке 1, 3 и 4 подносе кандидати уз пријаву на оглас (оверене фотокопије), доказ
из тачке 2 подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са доказима слати на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ“
18410 Дољевац, Др Михајла Тимотијевића 3

Васпитач

на одређено време до истека мандата
садашњем директору
УСЛОВИ: потребни услови: високо образовање за
васпитача или стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студије у трајању од три године или више
образовање васпитно-образовне струке, одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студије у трајању од три
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године или више образовање, одсек за образовање
васпитача предшколских установа, положен испит за
лиценцу за васпитача. Посебни услови: 1. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом, 2. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3. да има држављанство Републике Србије; 4.
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Пријаве подносити на горенаведену адресу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе: пријавни формулар за конкурс, који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати треба да
доставе следећа документа; диплому о завршеној школи, уверење о положеном испиту за лиценцу, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврду о неосуђиваности, оригинал или оверене
копије које нису старије од 6 месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВАН ВУШОВИЋ”

37215 Ражањ, Новоражањска 42

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом 139
и чланом 140, став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: 1) високо образовање
стечено: на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске струдије (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 сручне области или области педагошких наука - у ком случају неопходна завршеност студија
првог степена из научне , односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), 2) да има дозволу
за рад наставника и стручног сарадника; 3) да има обуку и положен испит за директора установе (кандидат
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора установе положи
у року од две године од дана ступања на дужност); 4)
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стрченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и
здравствену спососбност за рад са децом и ученицима;
6) 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 прородици, 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; 7) да има
држављанство Републике Србије; 8) да зна српски
језик и језик на којем се оставарује образовно-васпитни
рад; Кандидат за директора школе подноси: 1) пријавни формулар - образац са сајта Министарства просвеБесплатна публикација о запошљавању

те, науке и технолошког развоја (интернет страница
http://www.mnp.gov.rs), 2) биографију са кратким прегледом кретања у служби; 3) уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест
месеци); 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од шест месеци);
5) оверену фотокопију дипломе о завршеном школовању не старију од 6 месеци; 6) оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; 7) доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско увререње доставља кандидат пре
ступања на рад, оригинал или оверену фотокопију,);
8) доказ о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стакли на тим језицима);
9) доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (уверење из казнене евиденције
МУП-а, оригинал или оверену ефотокопију, не старија
од шест месеци); 10) доказ да против кандидата није
покренут кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврда/уверење из надлежног
суда, оригинал или оверену фотокопију, не старије од
шест месеци); 11) доказ да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (потврда/уверење Привредног суда, оригинал или
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); 12)
потврду о радном искуству на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
13) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (фотокопију извештаја о спољашњем варедновању квалитета
рада школе) - важи само за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе; 14) оверену
фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује). Пријаве на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, достављају
се установи у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за директора”, лично или препоручном поштом, на
адресу: Новоражањска 42, 37215 Ражањ, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
Сва потребна обавештења могу се добити код секретара школе на телефон: 037/841-112.

НОВИ ПА ЗАР
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Оглас објављен у публикацији “Послови”
02.10.2019. године мења се за радна места у
делу трајања радног односа и исправно треба
да гласи:
1. Професор енглеског језика, са 88,88% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са неге детета
2. Професор физике, са 35% радног времена,
на одређено време до повратка радника са
функције помоћника директора
3. Професор биологије, са 30% радног времена, на одређено време до повратка радника са
функције помоћника директора

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

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Наставник економске групе
предмета

Наставник математике

на одређено време до повратка
радника са одсуства дужег од 60 дана
(именовање запосленог на функцију
директора друге школе), са 90% норме
радног времена
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: посдовање одговарајућег образовања, и то:
1) студије другог степена (мастер академије студије
или 2) основне студије у трајању од четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
од 10.септембра 2005.године (дипломирани економиста); поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање
психичке, физичке и сдравствене способности за рад
са децом и ученицима; извршена психлошка процена
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; звање српског језика и језика на којем се изводи обраовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији ,,Послови” Националне службе
за запошљавање. Благовремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар објављен на званичној страници Министарства, а потребну документацију заједно
са осштампаним формуларом достављају установи. Документација доказ о држављанству (уверење
о држављанству, односно извод из матичне књиге
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата којису одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопија
документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве треба
послати на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Наставник саобраћајне групе
предмета, дипломирани инжењер
саобраћаја

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

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
радника који је именован за помоћника
директора, односно до 31.08.2020.
године

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са породиљског одсуства, за
30% норме часова

Наставник српског и босанског
језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице која са породиљског одсуства
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице,
под условом прописаном Законом и ако: 1) има одговарајуће образовање по Правилнику о врсти стручне
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Наука и образовање

спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама, 2) има физичку и
здраствену 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 се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампани примерак пријемног формулара који је прописан на званичној интернет страници
Министарства просвете, кандидати су дужни да доставе следећу докментацију: доказ о стручној спреми диплома, оригинал или оверена фотокопија; извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија; доказ о познавању језика на коме се
обавља образовно васпитни рад; уверење да канидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Напомена: лекарско уверење кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Пријаве са потпуном документацијом
доставит на горенаведену адресу. Конкурс остаје
отворен осам дана од дана оглашевања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрити. Контакт
телефона на 020/321-048.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

21212 Степановићево, Војводе Путника 6

Стручни сарадник - педагог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, тј. до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Услове испуњава лице које има одговарајуће
високо образовање за стручног сарадника у складу са
чланом 139 став 1 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 и 10/19) стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог с тепена
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; oбавезно образовање из члана 140
овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и мертодичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат треба
и да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
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њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Уз
пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију
(CV), доказ о одговарајућем образовању, држављанству РС, доказ из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности, уверење из суда, извод из матичне књиге
рођених. Доказ о здравственој способности доставља
кандидат који је изабран, пре закључивања уговора о раду. Уз пријаву кандидат доставља оригинале
или оверене копије докумената, не старије од шест
месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу. Контакт телефон: 021/717-055.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИХАЈЛО ПУПИН”

21203 Ветерник, Краља Александра 38
тел./факс: 021/821-035

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
на основу члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања “Сл. гласник РС“, број: 88/17,
27/2018 - др.закони и 10/2019), 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 одговрајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета и
Правилника степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018)
и то: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом, професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ,
дипломирани учитељ - мастер, професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу; 2. да има
психичку, физичку и здраствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена бузусловна 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
и давања мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није , у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник енглеског језика

са 71% норме часова, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање на основу
члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” број: 88/17, 27/2018 -

др.закони и 10/2019): 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета и Правилника степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/2018) и то: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог
англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
бузусловна 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 и давања мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе следеће доказе: 1) пријавни формулар
са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2) потписану биографију кандидата; 3) оригинал или оверену фотокопију дипломе; 4)
оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности из основног суда и уверење о некажњавању
из казнене евиденције МУП-а (члан 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања);
5) оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од шест месеци); 6) оригинал или
оверену копију извода из матеичне књиге рођених
(не старије од шест месеци); 7) оверену фотокопију
доказа о знању српског језика, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику; 8) доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима; 9) копију личне карте. Докази
о испуњености услова из тачака: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и
9 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 8 пре
закључивања уговора о раду. Конкурс се расписује на
одређено радно време до повратка запослене са породиљског одуства. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем у радни однос. Кандидати коју
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на процену 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 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.
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Разговор са кандидатима ће се обављати у просторијама ОШ „Михајло Пупин“ у Ветернику, Краља Александра 38. О датуму и времену разговора кандидати ће
бити обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
21420 Бач, Школска 1

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и то, да: 1. има одговарајуће образовање:
завршено основно образовање и васпитање; 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 кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. 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 тачке 1), 3),
4)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурса, а
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави: доказ да поседује одговарајуће образовање оверену фотокопију дипломе; да је држављанин Републике Србије - уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена копија); доказ да није
осуђен правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (диплома издата и стечена
на српском језику). Психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима вршиће надлежна служба за послове запошљавање, пре доношења решења
о избору кандидата. Кандидат који буде изабран, у
обавези је да пре закључења уговора о раду достави
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спсобности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), не
старији од 6 месеци. Кандидати су дужни да одштампају и попуне пријавни формулар на званичној интернет станици Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn. gov.rs/), који заједно
са потребном документацијом достављају на адресу
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Вук
Караџић” Бач, Школска 1, 21420 Бач, са назнаком: „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Приложена документа се не
враћају. Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, телефон: 021/771-207.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”

21400 Бачка Паланка, Милана Курепе 10

Наставник хармонике

3, са назнаком „За конкурс“. Фотокопије морају бити
оверене. Пријава се подноси у року од осам дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (замена
директора у првом мандату)

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/18 - други
закон) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника у музичкој школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 18/2013 и 2/2017), и
то: дипломирани музичар, усмерење акордеониста;
дипломирани музичар, акордеониста; академски
музичар акордеониста; мастер музички уметник,
професионалан статус - акордеониста/хармоникаш;
дипломирани музичар - бајаниста; 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 кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз
попуњен пријавни формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn. gov.
rs), достављају: кратку биографију или CV; оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела
из тачке 3. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Документација се подноси у оригиналу или у
фотокопији овереној од стране јавног бележника.
Пријаве слати на адресу: Милана Курепе 10, 21400
Бачка Паланка. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на телефон:
021/752-287.

Наставник предметне наставе физичког и здравственог васпитања
са 45% радног времена, наставник
физичког васпитања са 10% радног
времена и наставник физичког
васпитања - изабрани спорт са 5%
радног времена

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

21000 Нови Сад, Филипа Филиповића 3

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/20. године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање IV степен стручне спреме; 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 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 дисктриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве
са документацијом послати на адресу: Основна школа
„Доситеј Обрадовић“ Нови Сад, Филипа Филиповића

Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до
истека мандата или престанка дужности
директора школе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2. уверење о држављанству
Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена фотокопија), 3. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), 4. доказ
о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику), 5. доказ о
неосуђиваноси за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци),кратку биографију. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована од стране директора. Кандидати
попуњавају пријавни формулар доступан на званичној
инетрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним формуларом достављају горе наведену документацију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да прибави
пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и испуњавају услове конкурса
упућује се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на контакт телефоне које су навели
у својим пријавама. Пријаве са потребном документацијим достављају се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање ,,Послови” на адресу Основне школе “Вук
Караџић” Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети
у разматрање, као ни фотокопије документа која нису
оверена од стране надлежног органа (јавног бележника,
органа градске или општинске управе, суда). Ближа обавештења могу се добити код секретара школе од 9.00 до
13.00 часова, на телефон: 021/724-029.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Енергетска
електроника, машине и погони
и обновљиви извори електричне
енергије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из
области електротехничко и рачунарско инжењерство
и студент је докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање осам или завршене магистарске студије из
области електротехничко и рачунарско инжењерство
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.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног
односа и избор у звање (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса);
краћу биографију са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија, за дипломе стечене у
иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; фотокопирану
или очитану личну карту; потврду о оцени резултата
педагошког рада-мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи; фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или
саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења (пројеката,
студија, патената, оригиналних метода и сл.) објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки
задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира; доказе о руковођењу или
учешћу у научним, односно уметничким пројектима,
оствареним резултатима у развоју научно-наставног
подмлатка на факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским
академским студијама; потврду да је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат поседује
диплому магистра наука, односно магистра уметности
и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког
пројекта. 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.

држављанство Републике Србије. Пријаве са документацијом послати. Основна школа „Душан Радовић” Нови Сад, Ченејска 61 са назнаком „За конкурс“.
Фотокопије морају бити оверене. Пријава се подноси
у року од осам дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

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

1. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Општеобразовна и
општемедицинска (Медицинска
физика)

на одређено време 5 година, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

2. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Радиологија
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

3. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Интерна медицина
(Хематологија)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

4. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
хирургија са анестезиологијом
(Анестезија са периоперативном
медицином)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

5. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
гинекологија и акушерство

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
3 извршиоца

6. Сарадник у настави за ужу
научну област општеобразовна и
општемедицинска (Енглески језик),
на одређено време 1 година, пуно
радно време (40 сати на Факултету)

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
односно одсуства ради неге детета

УСЛОВИ 1: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали
услови за ванредног професора утврђени чланом 74
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима
за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета Нови Сад и
члан 22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
Нови Сад.

УСЛОВИ: услови за заснивање раадног односа: одговарајућа врста и степен стручне спреме прописане
законом; 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 за
кандидате који су завршили основне студије у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање, почев од 10.09.2005. године;

УСЛОВИ 2-3: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из уже научне области из које се
бира а који је све претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови
утврђени су чланом 85 Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета Нови Сад и чланом 34 Правилника
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

ОСНОВНА ШКОЛА “ДУШАН
РАДОВИЋ”
21000 Нови Сад, Ченејска 61

Наставник математике

56

| Број 851 | 16.10.2019.

УСЛОВИ 4-5: студент докторских студија, са завршеним интегрисаним академским студијама медицине,
који је претходне нивое студија завршио просечном
оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом
84 Закона о високом образовању, Статутом Медицинског факултета Нови Сад и чланом 33 Правилника о
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 6: студент мастер академских студија или
специјалистичких студија, који је основне академске
студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 83 Закона
о високом обраовању, Статутом Медицинског факултета Нови Сад и чланом 32 Правилника о изборима
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за
клиничке предмете подносе доказ да су у радном
односу у установи која је наставна база Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи краћу биографију, фотокопију личне карте,
доказе о испуњености услова из конкурса - оверене
копије диплома, за клиничке предмете односно за
радна места означена у посебним условима овог конкурса, доказ о радном односу у здравственој установи
која је наставна база Медицинског факултета Нови
Сад, списак радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије радова и публикација,
доказе о њиховом објављивању, доказ о педагошком
искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности. Доказ о некажњавању прибавиће Медицински
факултет Нови Сад службеним путем, осим за кандидате који нису рођени у Републици Србији. Пријаве са
документацијом подносе се Писарници Медицинског
факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
Бачка Паланка, Трг братства јединства 22

Секретар установе

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има образовање из области
правних наука, у складу са чланом 140 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима - уверење надлежне установе тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења уговора; психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима на захтев школе извршиће
Национална служба за запошљавање; поседовање
држављанства Републике Србије; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
88/2017, 27/18 и 10/19); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развој; линк: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.
doc; CV и молбу за пријем у радни однос; оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; оригинал уверење из казнене евиденције
о неосуђиваности (прибављено од стране надележног органа МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству РС; извод из МКР; фотокопију личне
карте; доказ о познавању српског језика подноси само
кандидат који није стекао диплому на српском језику.

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана, са 44,44%
радног времена
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Наставник информатике и
рачунарства

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

Наставник технике и технологије

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана, са 30% радног
времена

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у складу са
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и вапитања („Сл. гласник РС“ 88/2017 и 27/18);
да је врста стручне спреме наставника математике у
складу са чланом 3 тачка 7 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/18); да је врста стручне спреме наставника
информатике и рачунарства у складу са чланом 2 тачка
11 Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017)
и у складу са чланом 3 тачка 14 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/18); да је врста стручне спреме наставника технике и технологије у складу чланом 3 тачка 13
Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18); да је врста
стручне спреме наставника техничког и информатичког образовања у складу са чланом 3 тачка 13 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са ученицима - уверење надлежне установе тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења уговора; психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима на захтев школе извршиће
Национална служба за запошљавање; поседовање
држављанства Републике Србије; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС
88/2017, 27/18 и 10/19); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 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: пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; CV и молбу за
пријем у радни однос; оверена фотокопија дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању; оригинал уверење из казнене евиденције о неосуђиваности
(прибављено од стране надележног органа МУП-а, не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС;
извод из МКР; фотокопију личне карте; доказ о познавању српског језика подноси само кандидат који није
стекао диплому на српском језику. Пријаве слати на
адресу школе: Трг братства јединства 22, Бачка Паланка, са назнаком на који конкурс се пријава подноси.
Ближе информације о конкурсу могу да се добију код
секретара школе и преко телефона: 021/6045-893.

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

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

21426 Вајска, Маршала Тита 33

Наставник технике и технологије,
техничког и информатичког
образовања и информатике и
рачунарстава, у другом циклусу
основног образовања и васпитања

на одређено време до повратка радника
који је именован на место директора
школе, за 100% радног времена (50%
техника и технологија, 20% техничко
и информатичко образовање и 30%
информатика и рачунарство)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано
чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 и чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” број 88/2017, 27/2018-др.Закон и 10/2019,
даље Закон, као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012,
15/2013, 10/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: да кандидат има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) и то: (1) студије другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су утврђивали високо
образовање до 10.09.2005. године, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примања мита или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћајас и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
уверење о држављанству Републике Србије (оргинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија), доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од шест месеци), доказ о знању српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверње доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду). Напомена: у складу са чланом 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке

и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне као и неблаговремене
пријаве као и фотокопије докумената која нису оверена од стране надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве треба доставити лично или на адресу:
Основна школа „Алекса Шантић”, Маршала Тита 33,
21426 Вајска, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”, са назнаком „За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на телефон: 021/775-873.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26204 Опово, Братства јединства 14

Домар - мајстор одржавања

ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, а најдуже до његовог повратка
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 -Одлука УС, 113/2017 и 95/18 аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове: 1. да има средње образовање
и положен стручни испит за рад са судовима под
притиском за послове постројења у котларници, 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван за
кривична дела у складу са чланом 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања
или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4. да је држављанин Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености услова под тачкама 2-3 доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада и подносе се
пре закључења уговора о раду након избора кандидата. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми и уверење о положеном
испиту; уверење о држављанству са холограмом или
оверену фотокопију уверења о држављанству РС, не
старије од 6 месеци; доказ да је стекао образовање
на српском језику или је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе (диплома издата на српском језику која је
положена као доказ под тачком 1 сматра се доказом
о знању српског језика; фотокопију извода из матичне књиге рођених са холограмом и фотокопију личне карте. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет старници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са кратком биографијом, адресом и
одштампаним формуларом достављају школи. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа
„Доситеј Обрадовић“, Опово, Братства јединства 14,
са назнаком „За конкурс“ и навођењем радног места,
у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МАРА МАНДИЋ”
26000 Панчево, Цара Душана 34

1) Дефектолог наставник са
одељењским старешинством у
посебним условима

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства

2) Дефектолог наставник са
одељењским старешинством у
посебним условима

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
31.08.2020. године

3) Дефектолог наставник са
одељењским старешинством у
посебним условима

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције
директора школе

4) Стручни радник - дефектолог

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства

5) Наставник практичне наставе у
посебним условима
са 75% радног времена, на одређено
време, до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за радна места
1), 2) и 3): дипломирани дефектолог/мастер дефектолог-олигофренолог; одговарајуће образовање
за радно место 4: дипломирани дефектолог/мастер
дефектолог-логопед; одговарајуће образовање за
радно место 5: дипломирани инжењер пољопривреде
- смер ратарско-повртарски; дипломирани инжењер
пољопривреде - општи смер. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 и 2 морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога. дипломирани
дефектолог за методику наставе пољопривредне групе предмета. 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 се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из. тач. 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
на конкурс кандидат је дужан да приложи: попуњен
и одштампан пријавни формулар који се преузима на
званичној интернет страници Министарства просвете,
краћу биографију, оверени препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченог 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, уверење о држављанству, извод из матичне
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књиге рођених, лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (подноси се пре закључења уговора о
раду), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу:
ШОСО „Мара Мандић”, Цара Душана 34, 26000 Панчево или предати лично. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона 013/353-284.

ПИРОТ
ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

18300 Пирот, Српских владара 118

Наставник енглеског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог, са 38,88% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
(у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања); да испуњава услове у погледу стручне спреме, односно да је: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност; мастер филолог (студијски програм
Англистика; студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески
језик и књижевност); мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 или злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
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 је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар прилажу:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање
од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену
фотокопију дипломе о завршеним студијама првог
степена, уверење или потврде о неосуђиваности
за горе наведена кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полицијска управа; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, достављају и доказ да познају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом
средњем, вишем или високом образовању на српском
језику или оригинал или оверена фотокопија уверења односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју

врши надлежна служба за послове запошљавања.
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом подноси се лично
или се шаље на адресу: Гимназија Пирот, Српских
владара 118, 18300 Пирот, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ и на
огласној табли Националне службе за запошљавање
у Пироту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник енглеског језика

за 66,67% ангажовања, односно 12
часова недељно, до повратка раднице са
боловања преко 60 дана
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: професор односно диплимирани филолог за
енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или
главни предмет, односно профил Енглески језик и
књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); да има психичку,
физичку, 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 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита,за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету - школи, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Пријаве се подносе на адресу: Средња стручна школа
Пирот, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот, у року од
8 дана од објављивања конкурса у средствима јавног
информисања. Непотпуне и неблаговремено поднете
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
Пирот

1. Наставник географије

на одређено време до краја школске
године, са 80% радног времена, за рад у
централној школи и одељењу у Крупцу

2. Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
године

3. Психолог

на одређено време до краја школске
године, са 40% радног времена
УСЛОВИ: потребна документација: 1) формулар за
пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 2) биографија (CV); 3) оверена фотокопија дипломе, стечена одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019): за наставника географије: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије
и географије, дипломирани професор географије и
информатике, професор биологије - географије, професор физике - географије, професор географије-ин-
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форматике, дипломирани професор географије - мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ,
мастер професор географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и
информатике, дипломирани географ - просторни планер, мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије студијског програма: географија,
дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике; За
педагошког асистента: завршена уводна обука према
Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте; за психолога: професор психологије, дипломирани
психолог - општи смер или смер школске психологије,
дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипломирани
психолог, мастер психолог, дипломирани психолог
- мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета;
4) извод из казнене евиденције о неосуђиваности за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 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 није утврђено
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полицијска управа; 5) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
6) извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); 7) кандидати који нису стекли
образовање на српском језику, достављају и доказ
да познају језик на коме се изводи образовно-васпитни рад: оверена фотокопија дипломе или уверења о
стеченом срењем, вишем или високом образовању
на српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења односно потврде о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду, доставља уверење о здравственој способности,
не старије од шест месеци. Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
Формулар за пријаву на конкурс са потребним документима слати на адресу школе: ОШ “Свети Сава”,
Саве Немањића 2, 18300 Пирот или предати лично
код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од 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 заштитећних међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142
Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи.

4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из
казнене евиденције (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
се доставља уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду (лекарско уверење).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Милутин Миланковић“, Светог Саве
бб, 12254 Раброво, са назнаком „За конкурс“. Контакт
телефон: 012/885-120.

ОШ ”ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

ПОЖ АРEВАЦ

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
12254 Раброво, Светог Саве бб
тел. 012/885-120

Наставник хемије

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019) и то: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019), као и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017 и
3/2017) за рад на радном месту наставника разредне
наставе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиБесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“
12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Професор српског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 и 10/19), и то: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,2/17 и 3/17) за радно
место за које конкурише; 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;

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни
формулар кандидати достављају школи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену копију), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену копију), уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци. Доказ о знању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику
или језику на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПРИЈЕПОЉЕ
36310 Сјеница, Раждагиња

Шеф рачуноводства

са 50% радног времена
УСЛОВИ: уз пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја кандидати су дужни доставити следећу документацију којим доказују испуњенос услва за пријам
у радни однос из чл. 139 Закона о основам система
образовања и васпитања, и то: 1) има одговарајуће
образовање из чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије, 5)
да зна српски језик на коме се остварује образовно
васпитни рад. Доказ о испуњености услова из тач. 1),
3), 4) и 5) овог саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) овог прибавља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се изимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА “ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ”
Сјеница

Професор француског језика

на одређено време до повратка раднице
са функције директора школе

Професор српског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства, најдуже до 30.
јула 2020.
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према Закону о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05 и 61/05,
54/09, 32/2013 и 75/2014), чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16 и 88/17).
Услови које треба да испуњава лице за пријем у радни
однос: да има одговарајуће образовање (чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања); да има
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психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном судском пресудом за кривична дела предвиђена
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење из казнене евиденције. 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 преко телефона: 020/741-053.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „ПРВА РАДОСТ“

18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Стручни сарадник - педагог
за ликовно/музичко/физичко
васпитање

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
УСЛОВИ: високо образовање, факултет физичке културе, факулет физичког васпитања; студије другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или мастер струковне студије), на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао образовање до 10.
септембра 2005. године; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС, да зна
српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
или уверење о стеченој стручној спреми; лиценцу
(оверена копија); извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија); ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском језику
- уверење да је положио испит из српског језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске
установе; да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Наставник рачунарства и
информатике

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, за 50%
радног времена
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање: професор
информатике, односно дипломирани информатичар;
професор математике односно дипломирани математичар, смер рачунарства и информатике; дипло-
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мирани инжењер електротехнике, сви смерови осим
енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви
смерови осим индустријске енергетике; дипломирани
инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе
системе и технологије;дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;
дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика;економска статистика и кибернетика;статистика и
информатика или статистика, информатика и квантна
економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичапословна информатика; дипломирани информатичар-професор информатике;
дипломирани информатичар-мастер; дипломирани
професор информатике-мастер; дипломирани информатичар-мастер пословне информатике; мастер математичар; мастер информатичар; мастер инжењер
електротехнике и рачунарства; мастер професор
технике и информатике; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм информациони системи.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
може да изводи и лице које је на основним студијама
студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године савладало програм рачунарства
и информатикеу трајању од најмање четири семестра
Лица која су стекла академско звање мастер, морају
имати у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области програмирање
и најмање један из области објективно орјнтисано
програнирање) и најмање три предмета из области
математика. Испуњеност услова из ст. 2 и 3 ове тачке
утврђује Министарство надлежно за послове образовања на основу наставног плана и програма студија.

затвора у трајању од најмање три месеца или да нису
правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, или
родоскрнављење, за крив.дело примање мита или
давање мита, за крив.дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, а заједно
са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: радну биографију, уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених, диплому или
уверење о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности које издаје надлежна полицијаска управа,
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику потребно је да приложе доказ о знању српског језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Потребно је тражена документа приложити у оригиналу или оверене
фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци).
Уверење о држављанству и о неосуђиваности не сме
бити старије од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе,
прилаже уверење о стеченом образовању, оно не сме
бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне
пријаве, као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, лично или телефоном
026/4617-380.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из
МК рођених и уверење о држављанству; уверење о
неосуђиваности, лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о раду, проферу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за запошљавање. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник немачког језика и
књижевности

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Наставник географије у редовној
настави

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
непуним радним временом - 6 радних
сати (15% норме)
УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани професор географије и информатике, професор
биологије-географије, професор физике-географије,
професор географије-информатике, дипломирани
професор географије-мастер, дипломирани географ мастер, мастер географ, мастер професор географије,
мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике, дипломирани географ - просторни планер, мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије студијског програма:
географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије
или двопредметне студије географије и информатике; поседовање психичке, физичке и здравствене способност, неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна

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

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог који је на
одсуству са рада ради неге детета
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има држављанство
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да зна
језик на коме се остварује образовно - васпитни рад,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело, прописано чланом 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/2017- даље: Закон), да има
одговарајуће образовање: кандидати за радно место
наставник, треба да испуњавају услове из члана 140
Закона - што значи да треба да поседују одговарајуће
високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембара 2005. године, а
изузетно да је стекао одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, под условом да је тражено образовање стекао на језику на коме се остварује тај рад по програму
одговарајуће високошколске установе, да испуњава
услов из члана 142 став 1 и 4 Закона, који предвиђају
да наставник из става 1 члана 140 Закона, мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова и сматра се да наставник
који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има образовање из става 1 члана
142 Закона, потребно је да кандидат испуњава услове у погледу степена и врсте образовања, прописане
Правилником о степену и врсти образовања настав-
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ника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС -Просветни гласник”, број:11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017). Потребна
документа: уз пријаву на конкурс кандидати за радно место наставника немачког језика и књижевности,
треба да доставе оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни
формулар објављен на званичној интернет страници Министарства и да га заједно са потребном документацијом доставе школи у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ о поседовању образовања 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 - издат од стране одговарајуће високошколске
установе, односно уверење или други одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија; краћу биографију; 2. доказ о
неосуђиваности за наведена кривична дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, саставни је део
пријаве на конкурс, а психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, врши надлежна служба
за запошљавање, пре закључења уговора о раду; 3.
доказ да кандидат није под истрагом; 4. кандидат који
је раније обавио психолошку проверу способности за
рад са децом и ученицима, може уз пријаву да достави податке о томе када је и где провера извршена; 5.
изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравстевној способности за рад
са децом и ученицима, достави пре закључења уговора о раду; 6. фотокопије докумената која нису оверена
од надлежног органа неће се узимати у обзир; 7. неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати; 8.
попуњен пријавни формулар са одговарајућим доказима (документацијом), подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа
„Свети Сава” Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40, 11320 Велика Плана, са назнаком „За конкурс”.
Контакт за информације: 026/516-021, Сузана Ристић,
секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВИЋ”
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Шеф рачуноводства

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да
испуњава и услове у складу са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17) и да је стекао високо образовање из
области економских наука на основним студијама у
обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на студијама у трајању до три године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. а изузетно лица са средњим
образовањем и најмање пет година радног искуства
на овим пословима. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, потврду о
радном искуству од најмање пет година за лица са
средњим образовањем, уверење о држављанству не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
Бесплатна публикација о запошљавању

заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције СУП-а); доказ
о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5
Закона о основама система образовања и васпитања зна српски језик (само за кандидате који образовање
нису стекли на српском језику), пријаву на конкурс са
кратком биографијом; попуњен образац пријаве који
је прописан од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и налази се на сајту Министарства. Копије морају бити оверене, овера не сме бити
старија од 6 месеци. Лекарско уверење се доставља
по коначности одлуке о озбору кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узи мати у обзир. Пријаве са потребним документима
слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јовановић“,
11407 Селевац. Сва обавештења могу се добити на
телефон: 026/371-090.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Педагошки асистент

за школску 2019/2020. годину,
до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће образовање - IV степен стручне
спреме; 2. да има завршену уводну обуку према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента; 3.
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за 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 (члан 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања) - доказ прибавља установа; 5. да је држављанин Републике Србије; 6. да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете (Формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања - http://www.mpn.gov.rs/), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати достављају: 1. диплому о стеченом образовању
- оригинал или оверену фотокопију; 2. сертификат о
завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког
асистента, у складу са Правилником о програму обуке
за педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010) - оригинал или оверену
фотокопију; 3. уверење о држављанству - оригинал
или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као
и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Предшколска установа
„Пчелица“, Блок 112, 25260 Апатин. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“

25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
године, до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17-ОУС и 113/17), кандидат треба
да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1) да има
одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме;
2) савладан програм обуке за педагошког асистента прописан од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, тј. завршен програм обуке за
педагошког асистента (уводни модул); 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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;
5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс приложити: биографију, попуњен
пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs), оригинал или оверену фотокопију дипломе;
оригинал или оверену фотокопију документа којим се
доказује савладан програм обуке за педагошког асистента (уводни модул); уверење из казнене евиденције
МУП-а о некажњавању; доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад у складу са чл.
141 став 7 Закона (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 високошколске установе); доказ о
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, упућују се на проверу психофизичких 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 адресу у
својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „Петефи Шандор“, Дорослово, Херцег Јаноша 52, с тим што ће кандидати о датуму
и времену бити обавештени на контакт телефон који
су навели у својим пријавама. У складу са чл. 155 став
7 Закона, установа у поступку избора педагошког асистента прибавља мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова за заснивање радног
односа за наведено радно место са биографијом доставити на адресу установе. Рок за пријаву је 8 дана од
објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СОМБОР
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

Наставник практичне наставе
машинске групе предмета
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 139, 140 или чл. 141 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закон и 10/19), у складу са
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Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада
метала („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
16/15, 11/16, 13/16, 2/17, 3/17, 8/17, 4/18, 18/18, 1/19 и
9/19); да је држављанин Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
- прибавља установа; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да има уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима - доставља се пре закључења уговора
о раду; проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна служба по захтеву школе. Уз
пријавни формулар на конкурс сви кандидати треба
да приложе: биографију (уколико је кандидат са радним искуством - податке о радном искуству и пословима које је обављао); оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми (служи и као доказ о познавању језика); доказ тј. оверену фотокопију дипломе
о претходно завршеном трогодишњем или четворогодишњем образовању у подручју рада Машинство и
обрада метала; потврду о најмање три године радног
искуства на пословима одговарајућег профила ван
образовне установе; уверење о држављанству не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Конкурсна комисија обавља разговор са
свим кандидатима који испуњавају услове за пријем
у радни однос, по овом конкурсу, у року од 8 дана,
по позиву. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА “КИШ ФЕРЕНЦ”
25222 Телечка, Трг ослобођења 2
тел. 025/864-023

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника, педагога или психолога и
то за рад у школи оне врсте и подручја којој припрада школа: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/18, 10/19) тј. високо образовање стечено:
1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије и то: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука - у ком случају је неопходна завршеност студија
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; или
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, дужност
директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
истог закона за наставника ове врсте школе, тј. висо-
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ко образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), или на студијама у трајању
од три године, или више образовање, за наставника
основне школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања. Поседовање дозволе за
рад (лиценце) наставника, стручног сарадника; обука и положен испит за директора установе (кандидат
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора школе положи
у року од две године од дана ступања на дужност);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског
језика и мађарског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање
и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати за дирекотра школе треба да приложе: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству не старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и мађарског
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање:
средње, више или високо образовање стекли на тим
језицима) у складу са чланом 141 став 7 Закона о
основама система образовања и васпитања; оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту за наставника,
стручног сарадника; уверење о неосуђиваности из
МУП-а; уверење надлежног суда да се против њега
не води истрага или кривични поступак по оптужници
или оптужном предлогу који није правоснажно окончан и да није одређен притвор у скраћеном поступку
пре доношења оптужног предлога; уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности; потврду о радном искуству; доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе
(оверена копија), у супротном потребно је доставити потврду надлежне школске управе да у периоду
његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе; доказ о резултатима стручног-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника, ако ка поседује-оверена копија); оверен
препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако
је кандидат не поседује пријава која не садржи овај
доказ неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези да у законском року
положи испит за директора школе, тј. у року од две
године од дана ступања на дужност); преглед кретања у служби са биографским подацима и предлогом програма рада директора школе; доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезлно); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (кандидат може
приложити лекарско уверење из досијеа). Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат је
дужан да прибави пре закључења уговора. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве за пријем кандидата се подносе лично или слати поштом препоручено на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Сарадник у настави за ужу научну
област Методика наставе ликовне
културе
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: кандидати морају имати статус студента
мастер академских или специјалистичких академских
студија на студијском програму мастер/специјалиста
учитељ.

Сарадник у настави за ужу научну
област Методика наставе језика и
књижевности
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: кандидати морају имати статус студента
мастер академских или специјалистичких академских
студија на студијском програму: - мастер/специјалиста
учитељ, - мастер/специјалиста филолог (српска филологија, српска књижевност), - мастер/специјалиста
професор српског језика и књижевности.
ОСТАЛО: Кандидати морају имати завршене студије
првог степена са просечном оценом 8, те испуњавати
услов за избор у звање сарадника у настави који су
прописани Законом о високом образовању, Статутом
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе студија првог степена, уверење да је
студент одговарајућих мастер/специјалистичких академских студија, кратку биографију, библиографију
објављених радова и саме радове, уверење да нису
осуђивани (МУП) и очитану/фотокопију личне карте.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Поступак избора у звање
и заснивање радног односа спроводи се у складу са
одредбама Закона о високом образовању, одредбама
Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и
Статута и општих аката Факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Асистент са докторатом за ужу
научну област Математичке науке
на одређено време од три године

УСЛОВИ: кандидати морају имати завршено високо
образовање на студијама трећег степена (докторске
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
или научни назив доктора из уже научне области
за коју је расписан конкурс, стечен по пропису који
је уређивао високо образовање пре 10. септембра
2005. године. Кандидати морају испуњавати услове за избор у звање асистента са докторатом који
су прописани Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду
и Статутом и општим актима Педагошког факултета
у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверене
фотокопије диплома свих нивоа студија, кратку биографију, библиографију објављених радова и саме
радове, евалуацију студената о наставном раду (уколико кандидат има радно искуство), уверење да нису
осуђивани (МУП) и фотокопију/очитану личну карту.
Пријаве са документацијом достављају се Педагошком факултету у Сомбору на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Поступак избора
у звање и заснивање радног односа спроводи се у
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складу са одредбама Закона о високом образовању,
одредбама Статута и општих аката Универзитета у
Новом Саду и Статута и општих аката Факултета.

СУБОТИЦА
ОШ ”МАЈШАНСКИ ПУТ”

24000 Суботица, Мајшански пут 87

Наставник енглеског језика

са 99% радног времена, за рад на
српском наставном језику, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање. Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС” бр.
88/17 , 27/2018-др.закони и 10/19 ), и чланом 3 став
1 тачка 3) Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016,11/20162/2017, 3/2017,
13/18 и 11/19); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство
Републике Србије, зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз CV кандидат је дужан да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије,
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања,
оригинал или оверену фотокопију доказа о знању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад - доказ да је кандидат средње, више или
високо образовање стекао на српском језику или да је
положио испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о знању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад
је у обавези су 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 (самим прилагањем дипломе
доказао је испуњеност овог услова). Лекарско уверење
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Психолошку процену
способности кандидата за рад са децом и ученицима
извршиће надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. У складу са чланом
155 став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидати су дужни
да попуне формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају школи. У CV-у кандидати су дужни да
наведу своју тачну мејл адресу, јер ће путем исте бити
обавештени о датуму психолошке процене. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате путем
мејла се неће разматрати. Конкурс траје 8 дана од дана
обљављивања у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Пријаве слати поштом или
предати лично, радним данима од 8.00 до 14.00, у скретаријату школе, адреса: ОШ „Мајшански пут” Суботица,
Мајшански пут 87, 24000 Суботица.
Бесплатна публикација о запошљавању

МУЗИЧКА ШКОЛА

24000 Суботица, Штросмајерова 3

Стручни сарадник - психолог

за основну и средњу музичку школу, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: за пријем у радни однос кандидат треба да
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање; сходно члану 140 ЗОСОВ, 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 или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године, 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 илиинтердисциплинарне,
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 предмете, односно групу предмета. Обавезно образовање
лица из члана 140. овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најамње по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са европским системом преноса
бодова. Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Програм за стицање образовања из става 1. овог члана остварује високошколска установа у
оквиру акредитованог студијског програма или као
програм образовања током читавог живота, у складу
са прописима којима се уређује високо образовање.
Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник
који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из става 1. овог
члана закона. Врста образовања, односно потребно
звање за радно место стручнног сарадника- психолога, прописана је Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних срадника у основној
школи и Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама; да има
психофизичку 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 кривично
дело примања мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језик и мађарски језик
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, кандидати треба да доставе: кратку биографију,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ о знању српског и мађђарског језика (сведочанство или диплома о завршеној средњој, вишој
или високој школи из које је видљиво да је кандидат
стекао образовање на српском, односно мађарском
језику, или уверење о положеном испиту из српског,
односно мађарског језика по програму одговарајуће
високошколске установе), доказ да кандидат поседује знање из психолошких, педагошких и методич-

ких дисциплина и из развојно-педагошких предмета
(потврда, уверење или диплома факултета / одговарајуће високошколске установе, додатак дипломи из
кога је видљиво да је кандидат положио одговарајуће
испите или уверење о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу), све у оригиналу или овереној
фотокопији. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду.
Кадидати који буду изабрани у ужи избор, упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примања мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, установа ће прибавити по службеној дужности, за изабраног кандидата. Кандидати треба да
преузму формулар за пријаву на конкурс на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpntr.gov.rs. Кандидати су дужни да
попуне пријавни формулар и да попуњен и одштампан пријавни формулар заједно са осталом потребном
документацијом наведеном у овом конкурсу доставе
школи, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по истеку овог рока су неблаговремене и као такве неће бити узимане у разматрање.
Пријаве се могу предати лично у секретаријату установе, радним данима од 08.00 до 14.00 часова или
послати поштом на адресу установе: Музичка школа
Суботица, Штросмајерова 3, 24000 Суботица. Телефон за информације: 024/525-672.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”
22400 Рума, Главна 177
тел. 022/478-966
e-mail: skolazjjruma@gmail.com

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се
пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона и опште услове и
то: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да поседује
дозволу за рад; 3. да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе; 4. најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одоварајућег образовања; 5. да
поседује психичку, физичку и здравствену способност
са рад са децом и ученицима; 6. да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да зна језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Поред пријаве која треба да
садржи радну биографију и оквирни план за време
трајања мандата, кандидат је дужан да достави: доказ
о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија
дипломе); уверење о држављанству које није старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом које
издаје надлежна полицијска управа; уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци
(подноси се пре закључења уговора о раду); потвр-
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ду о радном стажу у просвети; уверење о положеном
испиту за директора установе (пријава ће се сматрати
потпуном и уколико кандидта нема положен испит за
директора установе, али је изабрани кандидат дужан
да га положи у року од две године од дана ступања
на дужност); уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу за наставника (оригинал
или оверена фотокопија). Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Сва потребна обавештења
могу се добити од секретара школе на тел. 022/478966. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се лично или на адресу школе.

ШАБАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА И
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/343-326

Основна школа „Вук Караџић“ Шабац расписала је конкурс 18.09.2019. године за следећа
радна места:
1. Наставник географије, на одређено време, замена
одсутног запосленог преко 60 дана, а најдаље до
31.08.2020. године са 55% радног времена - 1 извршилац

Текст огласа се исправља тако што се:
- тачка 1 исправља и сада гласи: Наставник географије на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдаље до повратка
запосленог са функције директора, са 55% радног
времена - 1 извршилац;
- за тачке 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 поништава се
текст огласа, с обзиром да је грешком оглашена
потреба за радним местима иако нема законског
основа за то.
У свему осталом текст конкурса остаје непромењен.

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Професор енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
2 извршиоца

Професор историје

на одређено време до повратка
запосленог са функције, а најдуже до
31.08.2020. године

Професор технике, технологије,
информатике и рачунарства

2. Стручни сарадник - психолог школе на одређено
време, ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, а најдуже до 31.08.2020. године, са 65% радног
времена - 1 извршилац

на одређено време до повратка
запосленог са функције, а најдуже до
31.08.2020. године

3. Библиотекар, на одређено време, а најкасније до
краја текуће школске године, односно најкасније
до 31.08.2020. године, са 100% радног времена - 1
извршилац

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

4. Референт за финансијско-рачуноводствене послове на одређено време, замена одсутног запосленог,
а најдаље до 31.08.2020. године, са 100% радног
времена - 1 извршилац
5. Секретар школе, на одређено време до повратка
одсутног запосленог који је на одсуству са рада ради
неге детета, а најдаље до 31.08.2020. године, са
100% радног времена - 1 извршилац
6. Домар школе, на одређено време, а најкасније
до краја текуће школске године, односно најкасније
до 31.08.2020. године, 200% радног времена - 2
извршиоца
7. Наставник математике, на одређено време, а
најкасније до краја текуће школске године, односно
најкасније до 31.08.2020. године, са 300% радног
времена - 3 извршиоца
8. Наставник биологије, на одређено време, а најкасније до краја текуће школске године, односно најкасније до 31.08.2020. године, са 77% радног времена
- 1 извршилац
9. Наставник разредне наставе, на одређено време, а
најкасније до краја текуће школске године, односно
најкасније до 31.08.2020. године, са 100% радног
времена - 1 извршилац
10. Наставник српског језика, на одређено време,
замена одсутног запосленог преко 60 дана, а најдаље
до 31.08.2020. године, са 22% радног времена - 1
извршилац
11. Наставник физике, на одређено време, замена одсутног запосленог преко 60 дана, а најдаље
до 31.08.2020. године, са 80% радног времена - 1
извршилац
12. Наставник физичког и здравственог васпитања,
на одређено време, а најкасније до краја текуће
школске године, односно најкасније до 31.08.2020.
године, са 55% радног времена - 1 извршилац.
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Помоћни радник

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према чл. 139, 140, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/19), према одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр 11/2012, 15/2013)
и остале опште услове предвиђене Законом о раду.
Кандидат треба да има одговарајуће образовање,
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да је држављанин Републике
Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др закони и 10/19), да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа документа: краћу биогафију, доказ да има одговарајуће образовање - прописану врсту и степен стручне
спреме (оверену фотокопију дипломе или уверења о
одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/19), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско
уверење подноси се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова за рад
на наведеним пословима поднети на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

www.nsz.gov.rs

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник хемије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 40%
радног времена
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице које има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС” бр.
88/2017) - наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне струдије, специјалистичке
академске студије и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајуће предмете, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.септембра 2005.
године. Лице из подтачке 2 овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; доказ да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање, злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије, доказ о знању српског језика
(односи се на кандидате који нису образовање стекли
на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве доставити лично или
поштом на горе наведену адресу.

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице које има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС” бр.
88/2017) - наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академсек
студије, мастер струковне струдије, специјалистичке
академске студије и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајуће предмете, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.

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

Наука и образовање

године. Лице из подтачке 2 овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; доказ да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање, злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије, доказ о знању српског језика
(односи се на кандидате који нису образовање стекли
на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве доставити лично или
поштом на горе наведену адресу.

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

Наставник математике

место рада Коцељева и издвојена сеоска
одељења, на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): 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 информатичар; дипломирани математичар - механичар;
мастер професор предметне наставе; без обзира на
радно искуство; возачка дозвола Б категорије.

Наставник немачког језика и
књижевности

са 88,89% радног времена, место рада
Коцељева, на одређено време
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): 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); мастер
професор језика и књижевности (студијски програм
Језик, књижњвност и култура); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); без радног искуства; возачка дозвола Б категорије

Наставник руског језика и
књижевности

са 70% радног времена, место рада:
Каменица, Љутице, Градојевић,
Ћуковине, Баталаге и Голочело,
на одређено време
УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): 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; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); без радног искуства; возачка дозвола Б категорије
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати могу да се обрате послодавцу лично или
путем назначеног контакт телефона, радним данима
од 7.00 до 15.00. Лице за контакт: Ивана Нинковић.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”
31210 Пожега, Светосавска 5
тел.031/812-341

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, одговарајуће више образовање, односно 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.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицинска сестра - васпитач, а са децом узраста од две до три године - лице које има средње образовање - медицинска
сестра - васпитач и лице које има одговарајуће више
образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или специјалистичке струковне студије), на
којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач. Потребно је да лице поседује дозволу
за рад (лиценцу) наставника, васпитача и стручног
сарадника; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
извршена психолошка процена способности за рад са

децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност
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, 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
утврђеном у складу са законом. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству (уверење о држваљанству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно- васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима); оверен препис/ фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу; односно стручном
испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, потписана биографија кандидата. Пријаве слати на адресу: Светосавска 5, 31210
Пожега. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 031/812-341.

ВАЉЕВО
ОШ “ДРАГОЉУБ ИЛИЋ”
14203 Драчић
тел. 014/276-104

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано
лице које: испуњава услове прописане чланом 139 и
чланом 140 став 1 и 2 и чланом 122 став 5 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/18 - др. закон и
10/19) и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 108/2015) и то: 1) да је стекло одговарајуће образовање: 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(претходно
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); б) на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005.године; 2) испуњава услове за наставника основне школе односно за
педагога и психолога школе; 3) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично 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 дискриминаторско понашање;
да није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности, против кога није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
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није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела; 5) има
држављанство Републике Србије; 6) има дозволу за
рад наставника, стручног сарадника; 7) има обуку и
положен испит за директора установе; 8) најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 9) зна српски језик. Изабрани кандидат
који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања дужност директора може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 Закона за наставника основне школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора и најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву (својеручно потписану) учесници конкурса
достављају следећу документацију којом доказују да
испуњавају прописане услове: 1) биографске податке
са прегледом кретања у служби; 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
3) оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу односно стручном испиту за наставника,
педагога или психолога (дозвола за рад); 4) уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци од дана подношења пријаве); 5) извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверену фотокопију); 6) уверење из надлежне службе Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у условима за избор директора, издато након објављивања конкурса; 7) уверења основног
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога - за
наведена кривична дела, издато након објављивања
конкурса; 8) уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности, издато након објављивања конкурса; 9)
доказ о знању српског језика (осим кандидата који су
одговарајуће обрзовање стекли на српском језику).
Уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; 10) потврду
о радном стажу на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања(оригинал); 11) доказ о психичкој, физичкој и здрвственој
способности за рад са децом и ученицима(не старије
од шест месеци од датума објаве конкурса, оригинал
или оверена копија); 12) доказ о резултатима стручно -педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе); 13) програм
рада за време трајања мандата; 14) оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (уколико га кандидат поседује); 15) извештај
просветног саветника као доказ о резултату стручно
педагошког надзора у раду кандидата (уколико нема,
кандидат доставља краћу изјаву на околност разлога
недостављања извештаја); 16) доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно).
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Благовременом
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан
рока пада у недељу или на дан државног празника,
или у неки други дан кад школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге
који се захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају
непосредно секретаријату школе или поштом на горе
наведену адресу са назнаком „Конкурс за директора”.
Информације се могу добити у секретаријату на телефон: 014/276-104.
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В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
,,БОРА СТАНКОВИЋ”

Село Јелашница бб, 17530 Сурдулица
тел. 017/476-250

Педагошки асистент

на одређено време до краја 2019/2020.
године, тј. до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има најмање IV степен срење стручне спреме, да познаје ромски језик (било који дијелект); да
има искуства у раду са децом из осетљивих друштвених група, посебно ромском децом; да је завршио
обавезну уводну обуку за педагошког асистента у
организацији Министарства просвете; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеци, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународим 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. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана оглашавања конкурса у публикацији ,,Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи
доказе о испуњености услова из тачака 1) и 4), тј.
оверену копију дипломе и уверење о држављанству.
Докази о испуњености услова из тачке 2) подносе
се пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке
3) прибавља школа. Ближе информације о конкурсу
можете добити путем телефона: 017/476-250, пријаве
слати на адресу школе: ОШ ,,Бора Станковић“, Јелашница бб, 17510 Владичин Хан.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане члановима 132 став 2, 139 и 140 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - други закони и 10/19), односно: да има одговарајуће образовање
из области правних наука у складу са чланом 140 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или у
овереном препису или овереној фотокопији, следећу
документацију: извод из матичне књиге рођених, не

старији од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању из области правних наука у складу са
чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење из казнене евиденције
МУП- а да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затворау трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање - не
старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса;
доказ о знању српског језика, осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику или су
положили испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Конкурс спроводи комисија коју именује директор
у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана од
дана истека рока за подношење пријава 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 из претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Благовременом пријавом
сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре
истека тог рока предата пошти у облику препоручене
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или
на дан државног празника, рок истиче истеком првог
наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се
пријава која у прилогу садржи све прилоге којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у складу
са законом и овим конкурсом. Пријаве подносити на
адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 017/474-807.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6
тел. 017/815-250

Наставник ликовне културе

за 55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а до повратка са
функције, најкасније до 17.10.2020.
године
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање и то: за радно место наставника ликовне културе: да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18. др. закони
и 10/19) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадика у основној шко-
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ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), тј.
да поседује одговарајуће високо образовање у смислу чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, за наставника, васпитача и стручног сарадика (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или основне
студије у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17/, 13/18 и 11/19).

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2019/2020. годину, односно до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: да кандидат има стечено средње образовање, обуку за педагошког асистента (завршен
прописани програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националналне мањине, односно
завршен програм обуке за педагошке асистенте,
девет модула у трајању од 196 часова (36 ЕСПБ), у
складу са Правилником о програму обуке за педагошке асистенте („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 11/2010). Општи - остали услови које кандидат
треба да испуњава: да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће; за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићени међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; сертификат Министарства просвете, науке
и технолошког развоја о положеном нивоу обуке
за педагошке асистенте - за радно место педагошки асистент; уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању
српског језика (осим за кандидате који су образовање стекли на српском језику); доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1.3) Закона о
основама система образовања и васпитања (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар
доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са
одштамапаним формуларом достављају горе наведену документацију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима кандидат је дужан да прибави
пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су
пријаве благовремене, потпуне и испуњавају услове конкурса упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за послове запошљавања применом стандардних поступака. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање,
на адресу Основне школе „Јован Јовановић Змај“,
Сурдулица, Дринске дивизије 6. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање,
као ни фотокопије докумената која нису оверене од
стране надлежног органа (јавног бележника, органа градске или општинске управе, суда). Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе
од 9.00 до 13.00 часова, на телефон 017/815-250.
Бесплатна публикација о запошљавању

СТРУЧНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
Бујановац, Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама (“Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016-исправка, 13/2016 и 2/2017, 13/2018 и
7/2019), као и остали услови предвиђени Законом о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - други закон и 10/2019);
да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као иа за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобрачаја и против
човечностии других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање и да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију), оверену фотокопију личне карте, личну
и радну биографију (са контакт телефоном, имејлом
и адресом становања). Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Директор школе ће
извршити ужи избор кандидата који ће упутити на
претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, у року од 8 дана, од дана истека рока за
подношење пријаве. О датуму обављања психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Лекарско 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 оглас је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве доставити на адресу школе: Карађорђа
Петровића 240, 17520 Бујановац, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВРШАЦ
ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“
26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838-008

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2019/20.
годину
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има завршену
најмање средњу школу у трајању од 4 године; 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;
да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има искуства у раду са децом
из осетљивих друштвених група, посебно припадницима ромске националне мањине, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело утвђено у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
да је држављанин Републике Србије.

ОСТАЛО: 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; уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци, 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); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање 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 санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима вршиће Национална служба
за запошљавање. Лекарско уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Предност имају кандидати који
познају ромски језик. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве послати на горе наведену адресу.
Додатне информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 013/839-853.

Андрагошки асистент

за пријем у радни однос на одређено
време за школску 2019/20. годину
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има завршену
најмање средњу школу у трајању од 4 године; да има
савладан програм обуке за андрагошког асистента
прописан од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, што се доказује оригиналом
или овереном фотокопијом докумената; да зна српски
језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да има искуства у раду са ученицима из осетљивих
друштвених група; 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.
ОСТАЛО: 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; уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију документа
којим се доказује савладан програм обуке за андрагошког асистента (уводни модул); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање. Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве послати на горе наведену адресу. Додатне информације о конкурсу могу се
добити путем телефона: 013/839-853.
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Наука и образовање

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
26300 Вршац
тел./факс 013/830-292
e-mail: sekretarijat@hms.edu.rs

Наставник хемијске и медицинске
групе предмета
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике
Србије, 2) да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника у средњим стручним
школама за наведени наставни предмет и у складу са
чланом 140 ст. 1 тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 140 ст. 1 тачка 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017) 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 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 психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(наведени доказ доставља кандидат који буде изабран
по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду), 5) да
зна српски језик 6) да поседује образовање из психолошких, педагошких 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 (члан 142 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања а које). У поступку одлучивања о избору по конкурсу, Комисија ће кандидате који
уђу у ужи избор упутити на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, које ће
вршити надлежна служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака у складу са чл. 154 ст. 5
Закона о основама система образовања и васпитања
и члана 155 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Уз одштампани
својеручно потписани пријавни формулар са назнаком
да се конкурише за одређено радно место, школи се
доставља и: оверена фотокопија дипломе, уверење
о држављанству, доказ о неосуђиваности кандидата
(доставља се уз пријаву на конкурс), доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик) - диплома издата на српском језику или
уверење - да је исти полагао српски језик на факултету. Уколико кандидати достављају оверену фотокопију
дипломе као доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад дужни су то да назначе у
својој пријави. Кандидат је дужан уколико не поседује
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, да исто стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Кандидати који имају положен стручни испит или испит
за лиценцу или који су имали педагогију и психологију
на факултету - дужни су да доставе доказ о томе. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: завршена основна школа.
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ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс слати
на адресу: Хемијско-медицинска школа Вршац, Стеријина 113, са назнаком „За конкурс”.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ
КАПЛАР“
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12
тел. 019/731-604, 019/731-004

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020. године, односно до
31.08.2020.

Наставник информатике и
рачунарства

са 60% радног времена, за рад у
матичној школи, на одређено време до
повратка запослене која је на боловању
преко 60 дана

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, у матичној
школи, на одређено време ради замене
преко 60 дана, извршиоца који обавља
послове помоћника директора до
31.08.2020.

Наставник енглеског језика

са 40% радног времена, за рад у
издвојеним одељењима школе Вина,
Штипина, Валевац и Балановац, на
одређено време ради замене преко 60
дана, извршиоца који обавља послове
директора школе до истека мандата

Наставник енглеског језика

са 10% радног времена, за рад у
матичној школи, на одређено време ради
замене преко 60 дана, извршиоца који
обавља послове директора школе, до
истека мандата
УСЛОВИ: 2. Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије ) и то: на студијама другог
степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет односно групе предмета; студијама
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне или стручне области или области
педагошких наука, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат за радно место педагошки асистент треба да има
IV степен стручне спреме; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са закононом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у складу са чл. 142
Закона о основама система образовања и васпитања,

осим за радно место под а) педагошки асистент, за које
се тражи средња стручна спрема. Заинтересовани кандидати попуњавају апликациони формулар који се налази на званичној интернет страници МПНТР и одштампан
формулар достављају установи са следећом документацијом у прилогу: дипломом о стеченој стручној спреми, у овереној фотокопији и доказом о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
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 (уверење са
високошколске установе или копија индекса); сматра се
да наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит
односно испит за лиценцу, има ово образовање; уверење о неосуђиваности из надлежне полицијске управе, у оригиналу или овереној фоткопији, не старије од
6 месеци; уверење о држављанству, у оригиналу или
овереној фоткопији; очитана лична карта; Кандидати
за педагошког асистента треба да испуњавају услове из
Правилника о програму обуке за педагошког асистента
(„Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/10 ) и достављају потврду о похађању уводног модула на основу
кога стичу право да конкуришу за радно место педагошког асистента. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, у року од 8
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који буду ушли у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиниће листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене из тачке 6 и обавити разговор са њима (о термину разговора биће обавештени
путем телефона и мејла које су доставили у апликационом формулару). У року од 8 дана од дана обављеног
разговора комисија ће донети решење о избору кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кадидати достављају пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање и поднета документација
са пријавним формуларом не враћа се кандидатима. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији НСЗ „Послови”. Уколико последњи дан
истека рока падне у недељу или државни празник, као
последњи дан истека рока рачунаће се први наредни
радни дан. Пријаве се подносе лично, на адресу Основне
школе „Димитрије Тодоровић Каплар” Књажевац, Лоле
Рибара 12, од 8 до 14 часова или поштом, препоручено,
где ће се као дан пријема рачунати дан и час пријема у
пошти, са назнаком „За конкурсну комисију”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића
Бобија бб

Наставник историје

са 35% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Звездану,
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник географије

за рад у матичној школи у Зајечару, на
одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Радник на одржавању хигијене
(чистачица)

за рад у матичној школи у Зајечару, на
одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат наставник
треба да испуњава и услове у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
да има одговарајуће образовање из члана 140 Зако-
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Наука и образовање

на о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - други закони и 10/19) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18); кандидати за радника на одржавању хигијене (чистачице) треба
да имају I степен стручне спреме (основно образовање завршену основну школу). Сваки од кандидата треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Уз пријаву кандидати подносе: Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Минстарства просвете- http://www.mnp.gov.
rs/ а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни
формулар достављају и следећу документацију: молбу,
краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, кандидат који има восоко
образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија, доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ
издат од стране МУП-а РС, оригинал или фотокопија);
доказ да кандидат има држављанство Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија уверења); доказ о
познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат
који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује да
је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија или оригинал). Лекарско уверење
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку
здравствену способност за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс
слати на адресу ОШ „Хајдук Вељко” улица Добривоја
Радосављевића Бобија бб, 19000 Зајечар у затвореној
коверти са назнаком „За комисију за избор”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок за
подношење пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен о
исходу конкуса. Ближа обавештења могу се добити на
телефон 019/417-170.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУЛИЋИ“
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора предшколске установе може да
буде изабрано лице које испуњава услове прописане
чланом 122, чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) као
и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС “, бр. 108/2015 од 24.12.2015. године) и то: I има
одговарајуће образовање прописано чланом 140. став
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) за васпитача или стручног сарадника
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер акаБесплатна публикација о запошљавању

демске 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. I А - има одговарајуће образовање прописано чланом 140 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019), за васпитача које је стекло на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем; II има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
III није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита и друга кривична дела против службене
дужности; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (у смислу члана 139.
став 1.тачка 3. Закона о основама система образовања
и васпитања); IV није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности у складу са Законом и подзаконским актима; V има
држављанство Републике Србије; VI зна српски језик и
језик на којем остварује васпитно-образовни рад; VII
има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (стручни испит или испит за лиценцу); VIII
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања сходно члану 140. став 1. и став 2.
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и
10/2019) или најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др.закони и 10/2019); IX има обуку и положен испит за
директора (лиценца за директора).

ра, дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност, због чега се пријава таквог кандидата без овог доказа неће сматрати непотпуном); доказ о
радном искуству на пословима образовања и васпитања
(потврда или уверење). Осим наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за одлучивање, и
то: доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника - уколико га кандидат поседује); резултате стручно-педагошког
надзора у раду установе и оцену спољашњег вредновања
установе (дужан је да достави кандидат који је претходно
обављао дужност директора установе); доказ да против
кандидата није покренут кривични поступак и да није
покренута истрага из надлежности вишег суда и вишег
јавног тужилаштва као и основног суда и основног јавног
тужилаштва сходно члану 139 став 1 тачка 3 Закона (уверења основног и вишег суда, основног и вишег тужилаштва); биографија са кратким прегледом кретања у служби,
предлог програма рада директора установе и програм
рада кандидата. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима, већ се доставља
министру ради доношења одлуке о избору директора.
Пријава са доказима се подноси у оригиналу или овереној
фотокопији. Благовременом пријавом сматра се пријава
која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава
која је предата препорученом поштом, у ком случају се као
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а када последњи дан за подношење пријаве пада у
недељу или на дан државног празника или у неки други
дан када установа не ради рок истиче првог наредног радног дана, док се потпуном пријавом сматра пријава која
садржи радну биографију и све доказе о испуњености
за избор чије се прилагање захтева конкурсом, у складу
са Законом и подзаконским актима. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава
се може поднети у просторијама Предшколске установе
„Ђулићи” Зајечар или предати препорученом поштом на
адресу: Предшколска установа „Ђулићи” Зајечар, Насеље
Краљевица бб, 19000 Зајечар, са назнаком “За комисију за
избор директора”. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу
могу се добити телефоном на број: 019/432-386.

ОСТАЛО: кандидат за директора установе уз попуњени
пријавни формулар (образац на званичној интернет старници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) треба да достави и: доказе о испуњености услова
за избор директора у складу са Законом и подзаконским
актима, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању
из члана 140 став 1, став 2 и став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (диплома или оверена фотокопија дипломе); доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности (лекарско уверење); доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат
од стране МУП-а РС); доказ да канидат није правноснажно
осуђен за привредни преступ (уверење привредног суда);
доказ да кандидат има држављанство Републике Србије
(уверење); доказ о познавању српског језика, као језика
на коме се остварује васпитно - образовни рад - доставља
само кандидат који није стекао образовање на српском
језику (потврда, уверење или други документ којим се
доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе); доказ о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (оверена фотокопија потврде, уверења
или другог документа о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу); доказ о обуци и положеном испиту за
директора (уколико кандидат то поседује, а у супротном
изабрани директор који нема положен испит за директо-

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да
испуњава и услове у складу са чл. 139 и чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/2016, 11/16, 2/2017, 3/2017,
13/18 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министрства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампним пријаним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар на конкурс кан-

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“
19000 Зајечар, Ђердапска бб

Наставник енглеског језика у нижим
разредима

на одређено време до повратка одсутног
запосленог

Наставник математике

са 44,44% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог
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дидат треба да приложи: краћу биографију са адресом
и контакт телефоном; доказ о стеченом одговарајућем
образовању из члана члана 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у ОШ („Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019) - (оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању); ( кандидат
који има високо образовање стечено на студијама другог
степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија), доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или
други документ издат од стране МУП-а РС - оригинал не
старији од 6 месеци); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (оригинал уверења - не старији
од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који није стекао образовање на
српском језику (потврда, уверење или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика положен
по програму одговарајуће високошколске установе оригинал или оверена фотокопија); доказ да против
кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона ( оригинал уверења Основног и Вишег суда - не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (на обрасцу
са трајном важношћу - фотокопија или оригинал).
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Благовременом пријавом на конкурс сматра
се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока
предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, или у неки други дан кад школа не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који
се захтевају у конкурсу, у складу са Законом и подзаконским актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у
просторијама школе или предати препорученом поштом
на адресу: ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару, Ђердапска бб, 19000 Зајечар, у затвореној коверти
са назнаком “За комисију за избор“. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу се добити непосредно у школи, као и на телефон 019/442-112.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ
КАПЛАР”
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12
тел. 019/731-604, 731-004

Наставник разредне наставе

са 60% радног времена, за рад са
ученицима који се налазе на дужем
кућном и болничком лечењу, уз
сагласност МПНТР, на одређено време
до краја школске 2019/2020. године,
односно до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања: да има одговарајуће високо образовање
стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије ) и то: студијама другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући
предмет односно групе предмета; студијама другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне или стручне области или области
педагошких наука, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
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собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у складу са чл.
142 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају апликациони формулар
који се налази на званичној интернет страници МПНТР и одштампан формулар достављају установи са
следећом документацијом: диплома о стеченој стручној спреми, у овереној фотокопији и доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 (уверење са високошколске установе или
копија индекса), сматра се да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит односно испит за лиценцу, има ово образовање, уверењем о неосуђиваности
из надлежне полицијске управе, у оригиналу или овереној фоткопији не старије од 6 месеци; уверење о
држављанству, у оригиналу или овереној фоткопији;
очитана лична карта. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитањ у
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који буду ушли у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиниће листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са њима (о термину разговора биће обавештени путем телефона и мејла који су
доставили у апликационом формулару). У року од 8
дана од дана обављеног разговора комисија ће донети решење о избору кандидата. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) изабрани кадидат
доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрње и поднета документација са пријавним формуларом не враћа се кандидатима. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
НСЗ „Послови”. Уколико последњи дан истека рока
падне у недељу или државни празник, као последњи
дан истека рока рачунаће се први наредни радни дан.
Пријаве се подносе лично, на адресу Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар” Књажевац, Лоле
Рибара 12, од 8 до 14 часова или поштом, препоручено, где ће се, као дан пријема рачунати дан и час
пријема у пошти, са назнаком „За конкурсну комисију”.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ЗРЕЊАНИН
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
“УРОШ ПРЕДИЋ”

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник предметне наставе математика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања које је
стекао: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије): студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Додатни услови: за пријем
у радни однос на радном месту наставник предметне наставе – математика, кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који
су прописани чланом 2 став 1 тачка 13 Правилника
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, 13/2016 - испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018 и 7/2019), односно да је: 1. професор
математике; 2. дипломирани математичар; 3. дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
4. дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 5. дипломирани математичар - информатичар;
6. дипломирани математичар - професор математике;
7. дипломирани математичар за математику економије; 8. професор математике - теоријско усмерење; 9.
професор математике - теоријски смер; 10. професор
математике и рачунарства; 11. професор информатике - математике; 12. професор хемије - математике;
13. професор географије - математике; 14. професор
физике - математике; 15. професор биологије - математике; 16. дипломирани математичар - астроном; 17.
дипломирани математичар - теоријска математика; 18.
дипломирани математичар - примењена математика;
19. дипломирани математичар - математика финансија; 20. дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); 21. дипломирани
информатичар; 22. дипломирани професор математике - мастер; 23. дипломирани математичар - мастер; 24.
мастер математичар; 25. мастер професор математике. Лице из тачке 1-25 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).
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
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оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању; оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
- за доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт
телефон) и оригиналним, односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос
на оглашено радно место, кандидати достављају на
лично или путем поште наадресу: Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош Предић” Зрењанин,
Стевице Јовановића 46, 23000 Зрењанин, у року од
10 дана од дана објављивања исправке конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве ће
бити одбачене.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ”
Зрењанин, Народне омладине 16

Основно образовање и васпитање:

Дефектолог наставник са
одељењским старешинством у
разредној настави у посебним
условима (први образовни циклус)
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Дефектолог наставник у
продуженом боравку у посебним
условима (први образовни циклус)
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Дефектолог наставник корективностимулативних вежби у посебним
условима - логопедске вежбе
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Дефектолог наставник корективностимулативних вежби у посебним
условима: вежбе реедукације
психомоторике

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

Дефектолог наставник са
одељењским старешинством у
комбинованом одељењу од четири
разреда у разредној настави у
посебним условима

у издвојеном одељењу у Стајићеву, са
80% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Дефектолог наставник корективностимулативних вежби у посебним
условима - подршка: вежбе
реедукације психомоторике

са 20% радног времена (основне школе
Стајићево и Ечка), на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
Бесплатна публикација о запошљавању

Средње образовање и васпитање:

Наставник практичне наставе у
посебним условима, подручје рада
Текстилство и кожарство, област
текстилство

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

Наставник предметне наставе у
посебним условима - математика

са 22,22% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник предметне наставе у
посебним условима, подручје рада
Текстилство и кожарство, област
кожарство, за образовни профил шивач обуће: технологија шивења
обуће са 10% радног времена;
познавање материјала са 10%
радног времена; машине и апарати
са 10% радног времена

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством у
посебним условима, подручје рада
Машинство и обрада метала: основе
машинства са 20% радног времена;
материјали и обрада метала са 30%
радног времена; технологија рада са
40% радног времена

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и следеће услове:
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
За радна места дефектолог наставник са
одељењским старешинством у разредној настави
у посебним условима (први образовни циклус),
дефектолог наставник у продуженом боравку
у посебним условима (први образовни циклус)
дефектолог наставник корективно стимулативних вежби у посебним условима: логопедске
вежбе; дефектолог наставник корективно стимулативних вежби у посебним условим: вежбе реедукације
психомоторике; дефектолог наставник са одељењским
старешинством у комбинованом одељењу од четири
разреда у разредној настави у посебним условима и
дефектолог наставник корективно стимулативних вежби у посебним условима-подршка: вежбе реедукације
психомоторике - кандидат треба да испуњава услове
у погледу одговарајућег образовања који су прописани члановима 140 и 141 став 6 и 7 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) и члановима
3, 4 и 7 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној

школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018),
односно да је:
За дефектолога наставника са одељењским старешинством у разредној настави у посебним
условима (први образовни циклус) и дефектолога наставника са одељењским старешинством
у комбинованом одељењу од четири разреда у
разредној настави у посебним условима: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом
ментално ометеном у развоју; дипломирани дефектолог
- олигофренолог; мастер дефектолог, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама
у менталном развоју; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом
оштећеног слуха; дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог, дипломирани дефектолог одсека (групе или смера)
за рад са лицима оштећеног слуха; наставник дефектолог
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји
слуха, професор, односно дипломирани дефектолог за
рад са децом оштећеног вида; дипломирани дефектолог
- тифлолог; мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида;
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем
вида; мастер дефектолог, који је на основним, односно
мастер академским студијама завршио модул сметње
и поремећаји вида; професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са моторичким поремећајима;
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким
поремећајима; мастер дефектолог, који је на основним,
односно мастер академским студијама завршио модул
моторичке сметње и поремећаји; дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама
завршио смер инклузивно образовање; мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; лице које испуњава услове за извођење разредне наставе и других облика образовно-васпитног рада у
разредној настави у складу са правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, које је стекло одговарајућу
оспособљеност за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.
За дефектолога наставника у продуженом
боравку у посебним условима (први образовни циклус): професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју;
дипломирани дефектолог - олигофренолог; мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју; дипломирани дефектолог - мастер, који је на
основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју; професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са децом
оштећеног слуха; дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог, дипломирани дефектолог одсека (групе или
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; наставник
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски
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програм Специјална едукација и рехабилитација
глувих и наглувих особа; дипломирани дефектолог
- мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација глувих и наглувих особа; мастер
дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји слуха, професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида; дипломирани
дефектолог - тифлолог; мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида; дипломирани дефектолог
- мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са оштећењем вида; мастер
дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида; професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација особа са моторичким поремећајима;
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
моторичким поремећајима; мастер дефектолог, који
је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји;
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно
образовање; мастер дефектолог, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм
за специјалног едукатора; дипломирани дефектолог
- мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм за специјалног едукатора; лице које испуњава услове за извођење разредне
наставе и других облика образовно-васпитног рада у
разредној настави у складу са правилником којим се
прописује степен и врста образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, које је стекло
одговарајућу оспособљеност за рад са ученицима са
сметњама у развоју и инвалидитетом; лице из члана 7
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.
За дефектолога наставника корективно-стимулативних вежби у посебним условима логопедске вежбе: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом са сметњама у говору;
дипломирани дефектолог - логопед; мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Логопедије; дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Логопедије;
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио смер логопедија;
мастер логопед.
За дефектолога наставника корективно стимулативних вежби у посебним условима: вежбе
реедукације психомоторике и дефектолога наставника корективно стимулативних вежби у посебним условима - подршка: вежбе реедукације психомоторике:
професор, односно дипломирани дефектолог за рад
са децом ментално ометеном у развоју, дипломирани дефектолог - олигофренолог; мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; професор, односно
дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; мастер дефектолог, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са
моторичким поремећајима; дипломирани дефектолог
- мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са моторичким поремећајима;
мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул моторичке
сметње и поремећаји; мастер дефектолог, који је на
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основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; дипломирани дефектолог - мастер
који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вишеструку ометеност; дипломирани дефектолог
- мастер који је на основним академским студијама
завршио смер вишеструка ометеност; дипломирани
дефектолог - мастер који је на основним академским
студијама завршио смер инклузивно образовање;
мастер дефектолог, који је на основним односно
мастер академским студијама завршио модул сензомоторичке сметње и поремећаји; професор, односно
дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног
вида, дипломирани дефектолог - тифлолог; мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида;
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа
са оштећењем вида; мастер дефектолог, који је на
основним, односно мастер академским студијама
завршио модул сметње и поремећаји вида; професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са децом
оштећеног слуха; дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; дипломирани дефектолог одсека (групе или
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; наставник
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима
оштећеног слуха; мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; дипломирани дефектолог - мастер, који
је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; мастер дефектолог, који
је на основним, односно мастер академским студијама
завршио модул сметње и поремећаји слуха.
За радна места: наставник практичне наставе
у посебним условима, подручје рада Текстилство и кожарство, област текстилство; наставник предметне наставе у посебним условима
- математика; наставник предметне наставе
у посебним условима, подручје рада текстилство и кожарство, област кожарство, за образовни профил шивач обуће: технологија шивења
обуће, познавање материјала и машине и апарати;
наставник предметне наставе са одељењским старешинством у посебним условима, подручје рада
машинство и обрада метала: основе машинства, материјали и обрада метала и технологија рада, кандидат
треба да испуњава услове у погледу одговарајућег
образовања који су прописани члановима 140 и 141
став 4 и 7 Закона о основама система образовања и
васпитања и члановима 2, 5 и 7 Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр.1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и
11/16), односно да је:
За предмет Практична настава: дипломирани дефектолог; олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада текстилство и кожарство; дипломирани инжењер технологије текстила;
дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер технологије, смер производња обуће;
инжењер технологије, смер галантерија и конфекција;
инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер
технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство
или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за
дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство - текстилно - машинска струка, дипломирани инжењер текстилно - машинске струке; текстилни
инжењер за одевну технологију; инжењер технологије
за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер технологије за производњу кожне
галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за
индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски;

инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група
производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије за производњу
кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије,
смер производња кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције; инжењер за
индустрију кожне галантерије; инжењер технологије,
смер кожнопрерађивачки, група производња коже и
крзна; инжењер технологије за производњу кожне
конфекције; лице са стеченим средњим образовањем
и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство.
Наставници практичне наставе, поред стручне спреме
предвиђене у алинеји 2 - 26 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога.
За предмет Математика: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани дефектолог
са завршеном вишом педагошком школом, група математика; дипломирани дефектолог - олигофренолог са
савладаним програмом методике наставе математике.
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал.
1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Дипломирани дефектолог са завршеном
вишом педагошком школом - група математика.
За предмет Технологија шивења обуће: инжењер
технологије, смер производња обуће; инжењер технологије, смер производња обуће; инжењер технологије
за обраду и прераду коже и крзна, смер производња
обуће; инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња обуће. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 - 5 ове
тачке морају поседовати и стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога. Дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у процесу рада текстилство и
кожарство.
За предмет Познавање материјала: дипломирани
инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер
технологије; дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства; дипломирани инжењер
технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани инжењер текстилне технологије,
смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;
дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно
инжењерство; дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство текстилно-машинске струке, односно
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинска струка; дипломирани текстилни
инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;
дипломирани инжењер текстилног инжењерства информатичке струке. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 - 10. ове тачке морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога. Дипломирани
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју
рада текстилство и кожарство.
За предмет Машине и апарати: кандидат треба
да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања.
За предмет Основе машинства: дипломирани
инжењер машинства; професор машинства. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 и 2
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Дипломирани дефектолог за методику наставе за
предмете у подручју рада машинство и обрада метала.
За предмет Материјали и обрада метала: дипломирани инжењер технологије, група неорганско-технолошка; дипломирани инжењер машинства; професор машинства; дипломирани инжењер металургије.
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 4 морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног
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дефектолога. Дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и
обрада метала.
За предмет Технологија рада: дипломирани инжењер
машинства; инжењер машинства; професор машинства; дипломирани педагог општетехничког образовања.
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 до 4
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога. Дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у
подручју рада машинство и обрада метала.
Документација која се доставља: 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 одштампани пријавни формулар кандидат је дужан да достави
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању, а за радно место: наставника практичне наставе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању или оверену фотокопију јавне исправе о стеченом средњем образовању и положеном специјалистичком, односно мајсторском испиту за образовни профил:
конфекцијски шивач и петогодишњем радном искуству у
струци стеченим после специјалистичког, односно мајсторског испита. Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују високо
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 овог закона, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли
је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(чл. 143 ст. 1. Закона о основама система образовања и
васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (чл. 143
ст. 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (чл. 143 ст. 3 Закона о основама система образовања и васпитања); оверену фотокопију доказа да је стекло одговарајућу оспособљеност за
рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно оверену фотокопију уверења о поседовању
стручне дефектолошке оспособљености или оверену
фотокопију уверења односно дипломе о поседовању
стручне спреме дипломираног дефектолога, ако нису
дипломирани дефектолози; оверену фотокопију уверења
о неосуђиваности за кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, а
која су наведена у тексту конкурса, које издаје Министарство унутрашњих послова, надлежна полицијска управа;
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику, доставља: за радна места:
дефектолог наставник са одељењским старешинством у
разредној настави у посебним условима (први образовни
циклус) и дефектолог наставник са одељењским старешинством у комбинованом одељењу од четири разреда у
разредној настави у посебним условима - оверену фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика
са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе; за остала радна места: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандиБесплатна публикација о запошљавању

дат пре закључења уговора о раду. Одштампани пријавни формулар са документацијом траженом конкурсом, а
којом се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос за рад на оглашеним радним местима, кандидати
достављају на адресу: Основна и средња школа “9. мај“,
23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком “За
конкурс”, путем поште или лично, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, односно пријавни
формулари, неће се разматрати.

ОШ “МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”
Маршала Тита 6, Нови Бечеј

Професор хемије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, 40% норме
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености овог услова
подноси се уз пријаву на конкурс); 1) дипломирани
хемичар, 2) професор хемије, 3) професор хемије и
физике,4) професор хемије и биологије, 5) дипломирани хемичар опште хемије, 6) дипломирани хемичар за истраживање и развој, 7)дипломирани физикохемичар, 8) дипломирани хемичар - смер хемијско
инжењерство, 9) професор биологије и хемије, 10)
професор физике и хемије за основну школу, 11)
дипломирани професор биологије и хемије, 12)
дипломирани хемичар - професор хемије, 13) дипломирани професор хемије - мастер, 14) професор
физике - хемије, 15) професор географије - хемије,
16) професор биологије - хемије, 17) дипломирани
професор физике - хемије, мастер, 18) дипломирани
професор биологије - хемије, мастер, 19) дипломирани педагог за физику и хемију, 20) дипломирани
физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер, 21) дипломирани хемичар - мастер, 22)
мастер професор хемије, 23) мастер хемичар, 24) мастер професор физике и хемије, 25) мастер професор
биологије и хемије; 26) мастер физикохемичар; 27)
дипломирани инжењер хемије аналитичког смера;
28) мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије хемије. А)
Из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр.88/17, 27/18
и 10/19): 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) У погледу образовања у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19):
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. Изузетно, наставник
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са европским системом
преноса бодова. Уз пријаву доставити: 1. пријавни
формулар, 2. доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
(овера не старија од 6 месеци), 3. фотокопију извода из матичне књиге рођених (овера не старија од 6
месеци), 4. фотокопију држављанства (овера не старија од 6 месеци), 5. доказ да кандидат није осуђиван,
који није старији од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија, 6. потврда са факултета као доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова из психолошких,педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, 7. доказ да је стекао образовање на српском језику. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима кандидати ће доставити пре
закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању
прибавља установа. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”, са назнаком:
“За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити на број телефона: 023/771109 и 023/775-292.

Посао се не чека, посао се тражи
16.10.2019. | Број 851 |
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Припрема Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину

ОДРЖАН ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ САСТАНАК

У

организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у Крагујевцу је одржан Други
годишњи регионални састанак представника јединица
локалне самоуправе, локалних савета за запошљавање
и Националне службе за запошљавање, поводом наставка консултативног процеса у припреми Националног акционог плана запошљавања (НАПЗ) за 2020. годину.
На састанку су представљене активности у домену оцене ефикасности претходно реализованих националних акционих планова, као и реализација текућих локалних планова запошљавања.
Зоран Мартиновић, директор НСЗ, истакао је у којој мери се
сарадња са локалним самоуправама развила у току година.
„С обзиром да је учешће локалних самоуправа у примени
локалних акционих планова значајна подршка укупном буџету за мере активне политике запошљавања, морају се уважавати и предлози представника градова и општина приликом
израде Националног акционог плана за наредну годину. Локалне самоуправе су се наметнуле као обавезни партнер Влади Републике Србије у решавању проблема незапослености и
подршке послодавцима и незапосленим лицима на својим територијама“, поручио је Мартиновић.
Имајући у виду да Национални акциони план запошљавања
представља годишњи документ из система јавне политике, у области запошљавања, на састанку су представљене активности
Mинистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и НСЗ у домену оцене ефикасности претходно реализованих националних акционих планова, каао и текућа реализација.
Јединице локалне самоуправе имале су прилику да представе своја искуства у спровођењу политике запошљавања као
одговор на стање и кретања на тржишту рада.
Илија Кнежевић, начелник Одељења за образовање и обуке у
НСЗ, представио је реализацију локалних акционих планова запошљавања за 2019. годину. У 2019. години закључена су 104 споразума са јединицама локалних самоуправа, којима се суфинансирају програми и мере активне политике запошљавања. Кроз
њих је, закључно са 30. септембром, у програме и мере активне
политике запошљавања укључено укупно 3.646 незапослених.
„Од 174 јединице локалне самоуправе на територији Републике Србије, њих 73 се определило за суфинансирање

програма и мера активне политике запошљавања, 17 само за
техничку подршку, док је 31 реализовала споразуме и за суфинансирање и за техничку подршку. У реализацији локалних акционих планова запошљавања нису узеле учешће 53 локалне
самоуправе. Циљ данашњег састанка управо је да анимирамо
јединице локалних самоуправа, како би активно узеле учешће
у решавању проблема незапослености на локалним тржиштима рада“, додао је Кнежевић.
Локалне самоуправе кроз процес израде и спровођења локалних акционих планова одговарају на питања какво је стање
на тржишту рада у том подручју, шта је утицало на стање, какве су перспективе, прикупљају информације о локалној привреди, идентификују локалне потребе и циљне група којима је
најпотребнија подршка, дизајнирају програме и мере који ће
успешно одговорити на специфичне проблеме, идентификују
мере и износе очекиване резултате планираних активности.
ЛАПЗ мора бити у сагласности са Националним акционим
планом запошљавања, који сваке године усваја Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Катарина Јовичин

НСЗ угостила Џејн Муигаи из Кеније

ГОШЋА ИЗ КЕНИЈЕ ОБИШЛА ФИЛИЈАЛУ ЗА ГРАД БЕОГРАД
Представница компаније „TOOLKIT iSKILLS“ из Kеније, Џејн
Муигаи (Jane Muigai), 3. октобра посетила је Националну службу
за запошљавање.
Добродошлицу у име Националне службе за запошљавање
гошћи из Кеније пожелели су директор НСЗ Зоран Мартиновић,
заменик директора Петар Јарић и директорка Сектора за подршку запошљавању Неда Милановић.
Представници Националне службе за запошљавање и госпођа Муигаи разменили су мишљења и изразили задовољство
због пријатељске посете и будуће сарадње. Посета је настављена
обиласком Филијале за град Београд, где су гошћи представљене пословне активности Националне службе, са посебним акцентом на основну делатност - посредовање у запошљавању и мере
активне политике запошљавања.
Госпођу Муигаи у београдској филијали НСЗ примили су заменик директора Синиша Kнежевић и представници одељења у
оквиру функције подршке запошљавању. Посета је протекла у
изузетно доброј радној атмосфери.
Неда Милановић, Катарина Јовичин
Бесплатна публикација о запошљавању
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Конференција “Јака жена”

ПОДРШКА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
У Привредној комори Србије најављена је Регионална конференција “Јака жена”,
која ће бити одржана у Врњачкој Бањи, 18. и 19. октобра. Циљ је да се унапреди
женско предузетништво и економски оснажи положај жена у друштву. Скуп
ће бити организован под слоганом “1.000 минута за 1.000 жена са Балкана”,
најављују организатори

Т

оком конференције биће организован низ предавања и панела
који ће бити намењени оснаживању жена. “Тако ће уз подршку
Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Сектора
за антидискриминацију и родну равноправност, бити организовани посебни панели посвећени оснаживању жена
које су претрпеле насиље у породици
или су социјално угрожене, а са циљем
да их усмеримо како да се осамостале
и покрену сопствени бизнис. У томе ће
нам помоћи Привредна комора Србије”,
најављује организатор конференције
„Јака жена“ Дејан Пантић.
Током манифестације биће организован Сајам женског предузетништва, а Пантић додаје да конференција
није намењена само женама које се
баве бизнисом, већ ће на пет локација у
Врњачкој Бањи бити организовани различити тренинзи, панели и предавања,
па ће све заинтересоване жене имати
прилику да буду део манифестације.
„Посебну пажњу ћемо посветити
девојчицама завршних година средњих
школа, тако да ће нас посетити око 200
девојчица из рашког и расинског округа, како би добиле информације о даљем
школовању и могућностима за развој
каријере“, истиче организатор конференције „Јака жена“.
Привредна комора Србије је подржала конференцију која је намењена подршци женама и унапређењу женског предузетништва. „Нама је то, као и економско
оснаживање жена у целој Србији фокус
у раду, јер женско предузетништво представља снажан ресурс новог запошљавања. Управо је због тога ПКС формирала
и Секцију за женско предузетништво, да
би се дамама помогло да покрену свој
бизнис и превазиђу изазове на почетку
пословања, а велики број наших чланица
учествоваће на конференцији у Врњачкој
Бањи“, истакла је Бранислава Симанић,
директорка Сектора за предузетништво
Привредне коморе Србије и додала да ће
се током разговора на панелима и предавањима извући корисни и квалитетни
закључци, на којима ће сви заједно касније радити како би се унапредило женско предузетништво у Србији.
Домаћин и суорганизатор конференције „Јака жена“ ове године је Врњачка
Бања. „Драго ми је што ћемо угостити
велики број дама које су успешне у послу,
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најјаче жене Србије и региона. Ова конференција показује да женско предузетништво добија на снази, жене добијају
све више простора, а по мом мишљењу
то је заслужено, јер су жене предузимљивије, лојалне и посвећене послу. Кроз развој туризма и изградњу великог броја
хотела у Бањи, увиђамо да су жене у све
већем броју део успешног менаџмента и ми ћемо им дати пуну подршку“,
објашњава Бобан Ђуровић, председник
Општине Врњачка Бања.
Иначе, у Врњачкој Бањи постоји удружење жена које се баве предузетништвом,

које све успешније ради, а постоје и посебни програми подршке женском предузетништву. Ђуровић каже да жене у тој
области све више оснивају и добро воде
мала и средња предузећа, највећи број
предузетница је у области домаће радиности и у туризму, као најразвијенијој
грани. „У нашој општинској управи ради
много жена, оне чине око 70 одсто запослених и већи број начелника у службама
општинске управе су жене. Што се тиче
јавних предузећа и установа, подједнако
су заступљени жене и мушкарци“, каже
Ђуровић.
Врњачка Бања се туристички све више
развија, једна је од најпосећенијих бања и
ту се отварају бројне могућности, између
осталог и за женско предузетништво.
Ђуровић истиче да је од почетка године отворено осам хотела, а да ће до краја 2019.
бити отворена још два. Такође, неке од капиталних инвестиција које ће унапредити
туристичку понуду су завршетак модерног
аква-парка, затвореног комплекса базена
са термо-минералним водама и покретање
спортско-рекреативних садржаја на планини Гоч.
Регионална конференција “Јака жена”
биће одржана 18. и 19. октобра у хотелу
“Тонанти” у Врњачкој Бањи. У оквиру манифестације, поред Сајма женског предузетништва, бројних предавања и радионица, биће организована и додела признања
истакнутим женама и мушкарцима из
јавног, привредног и друштвеног живота “Дама и џентлмен године”.
Јелена Бајевић

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

Најављена производња швајцарске чоколаде у Србији

КВАЛИТЕТ НА ПРВОМ МЕСТУ
За све љубитеље слаткиша стиже лепа вест, да ће се швајцарске чоколаде
производити у Новом Саду. Инвестиција је вредна 50 милиона евра,
а планирано је запошљавање 100 људи

В

одећи светски произвођач чоколаде и какаоа високог
квалитета, „Бери Калебо“ из Швајцарске, наредних месеци почеће изградњу фабрике у Новом Саду, а планирани капацитет је око 100.000 тона индустријске чоколаде. Такође, планирана је и изградња иновационог центра за
истраживање и развој на тржишту Србије. У свом пословању
овај произвођач користи најновије технологије, пласира производе у 140 земаља, а у више од 30 земаља запошљава око
11.500 људи.
А каква је ситуација у Србији када је производња чоколаде
у питању? Процењује се да се таквом производњом бави око
140 предузећа у нашој земљи, која према подацима ПКС бележе и раст извоза и увоза.
Већ тринаест година Александар је произвођач слаткиша и
присећа се својих почетака. „Започињање сваког посла је изузетно тешко у Србији. Волим да повучем паралелу са шрафовима и кажем да је потпуно свеједно да ли правимо чоколаду или
шрафове, у смислу организације и финансирања. Једино што
ми на крају дана можемо да се засладимо чоколадом, а неко ко
прави шрафове мора да оде и купи нешто да би се засладио“,
каже Александар Марић, директор „Адоре чоколада“.
На крају радног дана заслади се и Татјана, професорка
француског у пензији. У Београд је донела укусе Париза, а данас чоколаде прави по француским рецептима.
„Тешкоће су велике. У почетку нисмо имали предзнање из
области рекламе, маркетинга, продаје, продора на тржиште, а
да не причамо о тешкоћама које се тичу материјалних средстава, али све се уз велики труд и упорност може превазићи“,
наводи Татјана Шотра Катуранић из чоколатерије „Топ крем“.
Сличне проблеме превазилазила су и нека од 140 предузећа, за колико се процењује да у Србији производи слаткише.
Кондиторска индустрија, према подацима Привредне коморе
Србије, у претходној години бележи раст извоза количински за
20,5 одсто, а увоза за 22 одсто. Између 120 и 150 хиљада тона
слаткиша годишње се произведе у Србији, а кондиторска индустрија запошљава око 6.500 радника. Да би овај посао био
још слађи, мала и средња предузећа кажу да су им потребни
додатни подстицаји.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Ту долазимо до следећег проблема - када се појавимо на
неком новом тржишту и кажемо да смо премијум произвођач
из Србије и производимо чоколаду, људи нас гледају, нећу да
кажем бело али са одређеном дозом неповерења, зато што постоје премијум произвођачи и из Француске, Белгије, Немачке“, каже Марић и додаје да им је свакодневни изазов да увере
стране купце да квалитетом могу да парирају познатим и великим кондиторским именима.
Татјана наглашава да би један од значајних подстицаја била
едукација малих произвођача, као и да им се олакша извоз.
„Не би требало да нас забораве када се праве велике извозне
кампање. Мале куће би требало да са понеком тоном учествују
у тој великој експедицији када креће за свет“, наводи Татјана.
Недавно усвојени прописи требало би да домаће слаткише
приближе европским.
„Кондиторска индустрија у Србији годинама је била изложена високим ценама сировина, као што су шећер, млеко у праху и маслац, што је чинило неконкурентном како на домаћем
тако и на иностраном тржишту. Заједничком сарадњом Групације произвођача кондиторских производа Привредне коморе Србије и Министарства пољопривреде за сада су укинути
прелевмани на млеко у праху и маслац. Такође, укинуте су и
царинске стопе на сировину какаоа у зрну и снижена царинска
стопа на палмину маст“, указују из Привредне коморе Србије.
Агроекономиста Милан Простран наглашава да је ово једна од грана индустрије која је витална и која има перспективу.
„Видећемо да ли ће држава кроз пројекат реиндустријализације прехрамбене индустрије, повољним кредитима ту индустрију и даље подржавати и помоћи јој да преживи у овом
суровом тржишту неолибералног капитализма. За њу имам
више оптимизма него за неке друге секторе, на пример за прераду меса или млека“, истиче Простран.
Конкуренција је немилосрдна, али оптимизма за домаће
слаткише не мањка, јер су кондитори, уз уљаре и млинаре, преживели и тежа времена. Важно је да домаћи производи квалитетом освоје и страно тржиште. За добру чоколаду купаца
свуда има.
Извор: РТС, Блиц
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Предузетничка прича

УСПЕШАН ПОРОДИЧНИ БИЗНИС
Породична фирма „Моравица“ из Ариља основана је 1991.
године. Један од власника, Предраг Радовановић, каже да је то
било време санкција, када је пословање са иностранством било
готово немогуће. Радовановићи су, ипак, били пионири у послу
прераде и продаје воћа. Направили су прву мини-хладњачу у
овом крају и захваљујући томе успели да покрену нове производне програме. У пословање фирме укључена је породица – три
брата и њихове супруге. Предраг каже да је управо то и тајна
њиховог успеха, јер је породични бизнис једини прави пут.
„Отац је основао фирму 1991. године. Тих година је било веома тешко пословати. Није било довољно опреме, па се по компресор, на пример, морало ићи у Солун, како би се направила
мини-хладњача“, каже Предраг.
Отац их је научио послу, па се сваки од тројице браће школовао за одређени сегмент, у којима сада и раде – један је економиста, други машинац, а трећи прехрамбени технолог.
„Улазили смо у посао постепено и у складу са потребама
фирме смо се школовали. Данас сва тројица радимо заједно.
Свако има свој ресор који води и активно смо у фирми скоро 25
година“, кажу они.
Њихов концепт развоја базиран је на производњи хране,
првенствено воћа. Ариљски крај познат је по производњи малине, па је и развој ове фирме кренуо у том правцу. Имали су
хладњачу и замрзавали малине са сопствених плантажа. Уочивши да имају слободне капацитете за складиштење, осмислили су и започели производњу замрзнутих пецива. Тако се посао
развијао, корак по корак.
„Поседујемо око седам хектара својих засада под малином.
Тренутно беремо малину која се пласира на инострано али и
домаће тржиште. У питању су нове, јесење сорте, које су веома
тражене. Ова производња одвија се делом у пластеницима, а
делом на отвореном“, каже Предраг.
Говорећи о проблемима који су били кључни на почетку,
али и током развоја, наводи да се највећи недостатак осећао у
сфери финансија.
„Нико није имао довољно својих финансијских средстава за
улагање. Задуживало се код банака, а каматне стопе су биле
велике, кретале су се и до 30 одсто на годишњем нивоу. Највећи

проблем је био како финансирати инвестиције. Након 2000. године дошле су нове промене, уводили су се нови стандарди,
али све се то превазилазило постепено“, наводи он.
Данас компанија „Моравица“ извози у ЦЕФТА земље и ЕУ
и то углавном програм замрзнутих производа и свеже воће.
Од прошле године увели су и програм воћних компота, за који
кажу да је јединствен производ на овим просторима.
„У послу је важно много тога, али један од најзначајнијих
принципа је фер однос како према добављачима тако и према
купцима”, сматрају и додају: „Тренутно послујемо са око 500
коопераната од којих откупљујемо јагодичасто воће. Обезбеђујемо за њих репроматеријал, авансна плаћања и трудимо
се да им будемо подршка и да могу да нам се обрате за неке
своје потребе, јер знамо кроз шта смо ми све прошли док нисмо
дошли до ове тачке на којој смо данас“.
Предраг сматра да су данашњи услови на тржишту далеко
бољи него што су раније били. „У време када смо градили фирму није било бесповратних средстава. Да нам је тада неко дао
пет одсто бесповратнх средстава, били бисмо задовољни, док
данас може да се добије и до 70 одсто бесповратних средстава
за неку инвестицију. Каматне стопе су сада око три одсто у просеку, а када смо почињали нису биле испод 13. Зато мислим да
су сада повољнији услови за приватно пословање него раније“.
Радовановићи тврде да је породица врло важна за бизнис,
нарочито за мале фирме које су на почетку.
„Наш отац је говорио: ’Хајде да радимо оно што ради пчела.
Хајде да направимо добру заједницу, па тек онда да се ројимо.
Пчела је најсавршеније биће на овој планети. Она неће да прави сиротињу. Тек када је кошница пуна и када има довољно
меда, она онда иде у природу да се роји и прави ново друштво’.
Ако немате породицу, џаба вам и фирме и новац. Све је то пролазно. Без породичног бизниса нема успеха и то је посебно важно за мале фирме“, поручује Предраг Радовановић, један од
власника фирме “Моравица”.

Извор: Bizlife, Фото: Моравица д.о.о.
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Млади са Косова и Метохије у Београду

АКАДЕМИЈА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Поводом учешћа на „Академији за предузетништво” у Београду је боравило 65 средњошколаца и студената из Косовске
Митровице. Њих је у Старом двору угостио члан Градског већа
Драгомир Петронијевић, а догађају је присуствовао и заменик
директора Канцеларије за Косово и Метохију Дамјан Јовић.
Петронијевић је рекао да на „Академији за предузетништво” учествује и стотину младих из Београда, који ће заједно са младима са Косова и Метохије учествовати у радионицама, упознавати се и размењивати знања и искуства.
„Едукатори су млади људи који су од 2015. године до данас
основали старт-ап предузећа, они зарађују новац, а користили су субвенције Града Београда, Републике Србије и међународних фондова. Они данас запошљавају људе и део су нашег
Научнотехнолошког парка. Млади који послују у Научнотехнолошком парку су у 2018. години зарадили 20 милиона евра,
а ове године очекујемо још боље резултате. Наше је било да
обезбедимо систем са јасно дефинисаним правилима, да обезбедимо услове, што је остварено заједничким напорима Владе
Републике Србије и Града Београда“, истакао је Петронијевић.
„Желимо да помогнемо нашим сународницима са Косова и
Метохије и мотивисани смо да покушамо да модел Научнотехнолошког парка пресликамо тамо“, навео је Петронијевић и додао да ће та установа бити прилагођена условима у Косовској
Митровици и везана за Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
„Бићемо на располагању са свим нашим ресурсима, како
бисмо им пружили знања и вештине. Влада Србије је обезбедила новац, пројекат је завршен и очекујемо да се следеће године
направи простор за ту намену. Веома је важно обезбедити систем са јасно дефинисаним правилима и перманентну подршку.
Неће бити лако, биће много изазова, али гарантујемо да какви

год изазови били пред нама, ни Влада Србије нити руководство
Града Београда неће одустати, као ни ови млади људи“, закључио је Петронијевић.
Дамјан Јовић је рекао да је највећа сатисфакција када млади стасају у људе који су способни да сами себи на тржишту
рада налазе послове и живе поштено од свог знања и рада.
„Не треба да будете од оних који чекају да им неко да посао. Овде сте да учите од оних који су својим радом, знањем и
идејом успели да створе успешне послове. Надам се да ћемо
се за неколико година поново окупити, а да ћете ви неким новим генерацијама преносити своја искуства. Оно у чему сте ви
шампиони, јесте начин на који се воли своја држава и свој народ“, поручио је Јовић младима са Косова и Метохије.
Извор: београд.рс

Српске ИТ фирме на Google Play Store

ПРИЛИКА ЗА СРПСКЕ ПРОГРАМЕРЕ
Влада Републике Србије саопштила је да је компанија
Google омогућила коришћење трговинске платформе ове компаније уз Google Merchant Account за подручје Србије. На тај начин ће и ИТ фирме из наше земље бити у могућности да широм
света врше наплату својих сервиса и производа доступних на
Google Play Store.
Овај значајан резултат постигнут је захваљујући раду Владе, Народне банке Србије и организације српских предузетника Serbian Entrepreneurs из Сан Франциска.
Тим поводом, председница Владе Ана Брнабић поручила
је да је веома важно за домаћи ИТ сектор да ово питање буде
решено, јер ће компаније из Србије од сада управо путем Google
Play Store имати приступ тржишту целог света. Она је изразила

Бесплатна публикација о запошљавању

уверење да ће ова вест посебно обрадовати индустрију мобилних
апликација, с обзиром да ће им омогућити да планирају своје
производе до већине корисника паметних телефона глобално.
„Влада је посвећена стварању најбољих услова за развој
бизниса у Србији. Посебно смо поносни на чињеницу да из године у годину ИКТ сектор бележи највиши раст извоза од свих
грана привреде. Очекујемо да ће извоз ИКТ производа у овој
години достићи милијарду и по евра“, навела је премијерка.
Према њеним речима, од 1. јануара уведени су посебни
подстицаји за улагање у истраживање, развој и креирање интелектуалне својине у Србији, тако што се профит од прихода
од интелектуалне својине опорезује по пореској стопи од три
одсто, уместо стандардних 15 одсто, чиме је Србија без дилеме
постала једна од најконкурентнијих земаља у овој области.
„Искористићемо погодности наше личне и професионалне
мреже у Силицијумској долини, како бисмо радили на стратешким иницијативама које имају велики потенцијал да значајно помогну Србији и српском технолошком екосистему. Надамо се да ће ово додатно омогућити српским програмерима
да стварају и такмиче се на светској технолошкој сцени“, рекао
је Брано Перковић, технолошки инвеститор и један од оснивача организације српских предузетника Serbian Entrepreneurs у
Сан Франциску.
Овај пројекат показује колико је важна сарадња са дијаспором и како кроз партнерски однос са нашим људима који живе
и раде у иностранству можемо да урадимо много тога за Србију.
Влада Србије ће наставити сарадњу са Serbian Entrepreneurs и на
другим пројектима, наводи се у саопштењу. Извор: srbija.gov.rs
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Едукација младих о правима радника за боље пословно окружење

ЗАДОВОЉАН РАДНИК ЈЕ НАЈПРОДУКТИВНИЈИ
Искуства држава из нашег комшилука, које су
постале део Европске уније, показују да је одлив
радно способног становништа велики. Један од
начина да се спречи предвиђено смањење радне
снаге на Балкану од 20 одсто је и неформална едукација која се спроводи кроз регионални пројекат
„Права у раду, рад на правима“, који фокус ставља
на радна права младих.
Међународни монетарни фонд је изнео прогнозу да читав Западни Балкан, који конкурише за
чланство у Европској унији, очекује одлив око петине радне снаге. Смањивање радне снаге може,
према њиховом мишљењу, да буде спречено само
на два начина - унапређењем права радника и повећањем зарада.
„Развојни центар за младе из Београда координатор је и један од 10 партнера који учествују
у реализацији пројекта. Захваљујући подршци ЕУ,
кроз Ерасмус+ програм, млади из Србије, БиХ, Северне Македоније, Црне Горе, Хрватске и Словачке у прилици су да се детаљније информишу о радним правима, како да их користе у радном окружењу, али и о механизмима заштите када их нешто угрожава. Задовољан радник је најпродуктивнији, зато је
важно правовремено информисати младе како о правима, тако и о обавезама које проистичу из радног односа“, каже Александра
Кнежевић, програмска директорка Развојног центра за младе и координатор пројекта.
Пројекат се реализује од децембра прошле године и започет је испитивањем нивоа информисаности младих људи о сопственим правима и положају у радном окружењу.
Пратећи потребе младих испитане кроз истраживање, обучени вршњачки едукатори, млади синдикални активисти из укључених земаља, разговарали су током лета са својим вршњацима о темама као што су мобинг, права која проистичу из материнства, отварању боловања, коришћењу слободних дана за додатну едукацију и свим другим питањима из области радног права
од интереса за младог човека. Више од 200 младих људи у Србији до сада је учествовало на овим радионицама и дошло до информација из прве руке, а активности се настављају.
Поред директног рада са младима, пројекат је изнедрио и информативни и едукативни видео-материјал, али и брошуру „Водич кроз радна права младих, појаве које их угрожавају и доступни механизми заштите“, како би се сва горе наведена питања
представила младима разумљивим језиком, уз велики број примера из праксе.
Резултати пројекта биће представљени на завршној конференцији која ће бити одржана у Београду, 28. и 29. новембра.
Извор: Блиц

Мали Зворник добија фабрику после педесет година

ПОСАО ЗА 300 РАДНИКА
Након четири године пословања фабрике „Џинси“ у Крупњу, у суседни Мали Зворник стиже фабрика за производњу текстила. Ово
је прва велика инвестиција у Малом Зворнику у последњих педесет
година.
У халу која се простире на шест и по хиљада квадрата најпре
ће се уселити машине и првих 90 од укупно 300 радника. Колико је
отварање ове фабрике важна ствар за Мали Зворник, говори податак
да је реч о првој великој инвестицији у последњих педесет година на
подручју ове општине, која се иначе налази у групи дванаест најнеразвијенијих у нашој земљи.
Компанија „Мајденим текстил“ производњу ће почети у халама
некадашњег предузећа за производњу дрвета које је затворено више
од двадесет година, а које су реконструисане средствима Владе Србије. Турски инвеститор ове погоне ће узети у закуп и у њих у наредном периоду уложити додатних три милиона евра својих средстава.
Имају намеру да у Малом Зворнику, уколико добију подршку, реконструишу и суседну халу од око две хиљаде квадрата, јер је турски
инвеститор заинтересован да поред 300 запослених, у наредних неколико година запосли још 200 нових радника. Са укупно 500 радних
места, само у овој фабрици, у Малом Зворнику се надају да ће најпре
зауставити миграторне процесе, али и привући друге инвеститоре,
јер посао у овој општини чека око 2.000 људи.
Извор. РТС

80

| Број 851 | 16.10.2019.

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

Филијали Пожаревац НСЗ уручена Октобарска плакета поводом
Дана општине Жабари

У КОРАК СА ВРЕМЕНОМ

Свечаном академијом у Дому културе у Породину, обележен је 8. октобар, Дан ослобођења и Дан општине Жабари. Скуп је
отворио председник Скупштине општине Дејан Адамовић, нагласивши да су 8. октобра пре 75 година Жабари ослобођени од
фашистичке окупације и да прослава овог важног датума представља одавање почасти свим прецима који су се храбро борили
за слободу, уписујући своја имена и своју хаброст у славну историју српског народа.
„Зато се и ми данас храбро боримо да очувамо све оно што су нам наши преци оставили и да генерацијама које долазе створимо боље и пристојније услове за живот, засноване на славној историји нашег народа. Велика је одговорност, потребно је много
труда и рада, али је и велико задовољство када видимо да идемо у корак са временом и решавамо проблеме садашњице са којима се сусрећемо. У протеклом периоду успели смо да реализујемо многе пројекте од изузетног значаја за свакодневни живот и
функционисање, да донесемо важне одлуке и будемо увек на услузи свим грађанима наше општине. Вођени истим циљевима и
у наредном периоду трудићемо се да оправдамо све оно што смо до сада урадили, али и да заједничким снагама наставимо да
радимо још више и боље“, поручио је Адамовић.
Честитајући празник грађанима, председник Општине Јован Лукић је истакао да су Жабари одувек били на раскрсници важних путева, али са одлучним и храбрим грађанима који су увек бирали прави пут којим треба кренути, увек настојећи да тај
пут буде најбољи за генерације које долазе.
Добитници Октобарске плакете су: Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац, Спортски савез општине
Жабари и Фудбалски клуб „Поморавље“ из Влашког Дола. Признања је уручио председник Скупштине општине Дејан Адамовић.
У име Филијале Пожаревац НСЗ, признање је примила Соња Мирић Младеновић, в.д. директора. Извор: https://recnaroda.co.rs

ЗАХВАЛНИЦА ФИЛИЈАЛИ
ЛЕСКОВАЦ НСЗ ЗА
ДОПРИНОС У РАДУ ОКРУЖНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛЕПИХ
Поводом прославе јубилеја, 70 година постојања и рада, Окружна организација слепих Лесковац одржала је свечану академију на којој су члановима и
сарадницима уручена признања.
Филијала Лесковац НСЗ је добитник захвалнице за значајан допринос у
раду организације и остваривању циљева на заштити и афирмацији слепих
и слабовидих лица. У образложењу признања наводи се да је организација од
2012. године преко филијале НСЗ у Лесковцу реализовала 9 јавних радова, на
којима је било ангажовано и 8 њихових чланова.
Захвалницу је, у одсуству директора лесковачке филијале, примила Марија Стевановић, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере.
Марија Стевановић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Оснаживање привреде

ГРАД НОВИ САД СУБВЕНЦИОНИШЕ САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић уручили су уговоре
добитницима субвенција за самозапошљавање на територији Града Новог Сада за 2019. годину. Реч је о Јавном позиву за доделу субвенција за самозапошљавање незапосленим
лицима која се налазе на евиденцији Националне службе за
запошљавање у Новом Саду. У буџету Града Новог Сада за реализацију те мере обезбеђена су средства у укупном износу
од 20.000.000 динара, а одобрена су за 84 незапослена лица са
евиденције Националне службе за запошљавање у Новом Саду.
„Настављамо кроз буџет Града да оснажујемо нашу
привреду и охрабрујемо Новосађане за улазак у предузетничке воде. За то треба одважности, јер није лако донети одлуку за самосталну борбу на тржишту. У име Града им честитам на тој одлуци, јер без приватног пословања нема ни
опоравка економије државе. Ми данас имамо боље макроекономске резултате, како на централном, тако и на локалном
нивоу, у погледу пуњења буџета. Обавеза је Градске управе
да све оно што се инвестира од плаћања пореза и доприноса
на зараде и од наплата комуналија, као и других прихода које Град остварује, дистрибуира и инвестира у предузетнички сектор.
Усмеравањем средстава омогућавамо онима који крећу у сопствени бизнис одличне почетне услове. Свим предузетницима желим да буду истрајни, упорни и да верују у себе и кад је тешко. Град ће у наредном периоду понудити још подстицајних мера и
поносни смо што смо рекордери у Србији, јер као локална самоуправа издвајамо преко 160 милиона динара за различите мере и
подстицаје за запошљавање“, рекао је градоначелник Милош Вучевић.
Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић је истакао да то уручење уговора за Градску управу за привреду представља завршетак једног конкурса, а да је за предузетнике тек почетак ни мало лаке борбе на тржишту.
„Драго ми је што смо могли да вам помогнемо да се одлучите да реализујете вашу иницијативу и честитам на храбрости.
Град Нови Сад последњих година издваја огромна средства за програме запошљавања. Ове године је то 160 милиона динара,
док је поређења ради, 2012. године у исте сврхе било издвојено 70 милиона. Раст је очигледан и у односу на 2013. годину када је
за самозапошљавање било издвојено само 3 милиона динара за 14 људи, ове године је у питању 30 милиона динара за 140 људи,
укупно за два конкурса, а то су субвенције за самозапошљавање жена, као и за покретање новог бизниса“, рекао је Радојевић.
Град је до сада закључио 60 уговора са корисницима субвенција, а рок за потписивање уговора је продужен до 31. октобра 2019.
године, јер је неколико лица тражило пролонгирање због сложености процедуре око регистровања предузетничке радње и др.
Присутнима се у име корисника субвенције обратила Биљана Свирчевић, која је добила средства за посао у вези са припремањем и сервирањем хране. Она се захвалила Националној служби за запошљавање, која је предузетницима помагала око
практичних остваривања конкурсних циљева, као и Граду и Градској управи за привреду, што су њихове идеје препознате и што
Извор: еспресо.рс
им је омогућено да брже и квалитетније остварују своје пословне планове.

Позив студентима

ПРИЛИКА ЗА ПРАКСУ
Научно-технолошки парк Београд позвао је младе амбициозне
студенте, између 19 и 25 година, који су спремни за нове изазове, да
се придруже њиховом тиму у подршци развоју стартап еко-система
кроз програм двомесечне праксе.
Пријаве су отворене до 20. октобра 2019. године, до 20 часова, а
биографију и мотивационо писмо (до 200 речи) заинтересовани могу
да пошаљу на мејл: office@ntpark.rs.
Потребно је да они који се пријављују буду спремни да уче, да су
заинтересовани за технолошке трендове и стартап, да поседују основна знања MS Office и да могу успешно да раде у тиму.
Студенти ће имати прилику да раде у креативној заједници
са више од 70 компанија и тимова, стекну нова знања у подршци
предузетништву и развоју иновација, у планирању и управљању
догађајима, а имаће флексибилно радно време и новчану накнаду
током праксе.
О резултатима конкурса пријављени ће бити обавештени до 25.
октобра 2019, док пракса почиње у новембру.
Научно-технолошки парк Београд пружа подршку стартап компанијама и тимовима, као и растућим технолошко-развојним компанијама у развоју и комерцијализацији иновативних производа и
услуга. НТП се развио у ново технолошко језгро града, које различитим програмима и активностима има кључан утицај на развој иноИзвор: Екапија
вационог еко-система у Србији.
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења
- друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се
особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и
активно тражи запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се
особа која је у радном односу или је на други начин остварила
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се
на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица
којима мирују права из радног односа и други.
Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне службе, према месту пребивалишта, односно месту
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и
повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла
• Информисање о слободним радним местима:
- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем
- публикација ,,Послови“
- огласна табла
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС)
• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору,
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу
• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла
• Каријерно вођење и саветовање
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања
особа са инвалидитетом.
Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне службе за запошљавање остварују право на:
• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.
Запослени који траже промену запослења и друга лица
која траже запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

