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ИЗАЗОВИ БУДУЋНОСТ!
Под покровитељством Министарства образовања, науке и технолошког
развоја и Привредне коморе Србије, а у организацији Високе школе за пословну економију и предузетништво, у београдском хотелу „Holiday Inn“ одржана је,
сада већ традиционална, Међународна конференција „Запошљавање, образовање и предузетништво“. Оно што је одлика савременог тржишта рада је да на
хиљаде радних места брзо нестаје, а појављују се нова. „Да бисмо одговорили
на захтеве привреде неопходна је брза реакција пре свега државе, како бисмо
пронашли начине да се недостајућа радна места надокнаде. За тај процес је
кључно образовање“, рекао је Драган Сатарић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја. С друге стране, директорка Сектора предузетништва
Привредне коморе Србије Бранислава Симанић је најавила да ће до краја 2018.
године бити формиран Парламент предузетника, који ће моћи да формулише
своје захтеве и иницијативе и предлаже измене закона које би решиле проблеме у пословању. О иницијативама које су на овој конференцији покренуте прочитајте у тексту „Нови приступи образовању и бизнису“.
Сајмови запошљавања су идеална прилика за компаније да пронађу прави кадар, да се представе у најбољем светлу, истакну квалитете које вреднују,
ојачају свој бренд, нађу се у престижном друштву, али и да сазнају нешто више о
себи, кроз интересовања и питања посетилаца. Посетиоци са друге стране имају
прилику да успоставе праве контакте и представе се компанијама до којих не
би могли доћи на други начин. Међутим, сајам свим посетиоцима пружа и низ
других могућности. За кандидате сајмови су идеална прилика за упознавање
више послодаваца на једном месту, разговор са представницима компанија
уместо слања биографије и конкурсне документације имејлом, умрежавање
и стварање контаката. На сајму запошљавања разгледање се често претвара у
разговор за посао, што је и разлог традиционално великог интересовања незапослених за јесењи циклус сајмова које организују филијале Националне службе за запошљавање. Бројне прилике за запослење до сада су имали незапослени
у Београду, Шапцу, Горњем Милановцу, Нишу, Рашкој - више у теми броја „Од
сајма до посла“.
Иди у школу, дипломирај, запосли се, ради до пензије (пожељно на истом
радном месту) и пензиониши се - ово је модел који је активан дуже од једног
века. И давао је сјајне резултате. Међутим, у данашњем свету друштво и технологија се мењају брже него што индустрија може да се прилагоди. Некада
иновативна предузећа једва успевају да преживе, а пословни модели који су
радили деценијама пропадају преко ноћи. Како образовати нове генерације које
долазе да опстану у оваквом свету? Професор Владимир Вулић на отвореном
предавању представио је своју визију новог образовања, један нови, личнији
и хуманији приступ учењу. Овај концепт резултат је његовог 12 година дугог
искуства које је стекао у раду са студентима на Економском факултету у Подгорици. Овај, по много чему изузетан човек, члан је и менторског одбора Challenge:
Future удружења, које окупља више од 20.000 људи са 1.500 универзитета из
200 држава, у сталној је потрази за младим талентима и идејама. О његовој
визији образовања тзв. Фејсбук генерације, прочитајте у тексту „Живот те тестира“.
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Одржана Шеста међународна конференција „Запошљавање, образовање и предузетништво“

НОВИ ПРИСТУПИ ОБРАЗОВАЊУ И БИЗНИСУ
Овогодишња конференција окупила је више од 20 гостију из иностранства, а пријављено је 70
научних радова из 13 земаља света: Русије, Нигерије, Пакистана, Турске, Ирана, Бугарске, Румуније,
САД, Велике Британије, Индије, Малезије, Македоније, Србије

П

од покровитељством Министарства
образовања, науке и технолошког развоја и Привредне коморе Србије, а у организацији Високе школе за пословну
економију и предузетништво, у београдском
хотелу „Holiday Inn“ одржана је, сада већ традиционална, Међународна конференција „Запошљавање, образовање и предузетништво“.
„На хиљаде радних места брзо нестаје,
а појављују се нова, па је неопходно да брзо
реагујемо и пронађемо начине како да надокнадимо недостајућа радна места. За тај
процес је кључно образовање“, рекао је Драган Сатарић, у име Министарства просвете,
науке и технолошког развоја.

Предузетнички парламент
до краја 2018.
Директорка Сектора предузетништва Привредне коморе Србије Бранислава Симанић
подсетила је да је развој предузетништва и предузетничког духа један од фокуса који је Влада
Србије поставила. Она је најавила да ће до краја
2018. године бити формиран Парламент предузетника, који ће моћи да формулише своје захтеве
и иницијативе и предлаже измене закона које би
решиле проблеме у пословању.
Академик проф. др Мирјана Радовић
Марковић додала је да су постојећим, уобичајеним темама конференције придодате и
нове, атрактивне теме.
„Бавићемо се између осталог и криптовалутама. Не знамо да ли је реч о новој превари или је то нешто што је будућност и што
нас очекује. Биће речи и о перспективама
високотехнолошког предузетништва кроз ИТ
сектор у Републици Србији“, нагласила је она.
Присутне на конференцији поздравио је
оснивач Високе школе за пословну економију
и предузетништво (ВШ ПЕП) др Душан Цогољевић, који се захвалио учесницима и суорганизаторима. Директор ВШ ПЕП проф. др
Јован Живадиновић је истакао да на овогодишњој конференцији учествује више од 20
гостију из иностранства, а пријављено више
од 70 научних радова из 13 земаља света:
Русије, Нигерије, Пакистана, Турске, Ирана,
Бугарске, Румуније, САД, Велике Британије,
Индије, Малезије, Македоније, Србије.

Криптовалуте – ново решење
или још један проблем?
Од пре пар година у јавности, а посебно
међу интернет корисницима, дискутује се о
биткоину, који је криптовалута, протокол и
софтвер. То је једна од првих имплементација
оваквог новца која је за кратко време постигла фасцинантан успех. Биткоин је осмишљен
на основу идеје о новом облику новца који
користи криптографију у контроли његовог
стварања и обављања трансакција. Интересантно је приметити да се не ослања на било
коју централну власт, а његово стварање је
аутоматизовано и генерише се на серверима
који се још називају биткоин мајнерс (bitcoin
miners, рудари), а њихов основни задатак је
да потврђују стварање овог новца додавањем
кода децентрализованој евиденцији која се
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повремено ажурира и архивира. Покретање и
употреба криптовалуте овог типа отвара читав низ питања, пре свега ко контролише издавање и масу новца у оптицају, да ли је ово
стварно новац који завређује пажњу или још
једна од многих превара у домену пословања
на интернету. Оно што посебно забрињава је
масовно отварање нових система плаћања
заснованих на идеји криптовалута.
Чињеница је да се све више за ову тему
интересују централне банке и ову технологију интензивно изучавају и тестирају. Технологија која је у овим валутама примењена
показала се као изузетно отпорна на хакерске нападе и стручњаци су мишљења да има
блиставу будућност. Посебно индикативно у
овом случају је да су универзитети широм
света започели са интензивним увођењем у
наставне програме изучавања технологије
„ланца блокова“, која је примењена у овим
системима.

Синергија спорта и привреде
У оквиру конференције одржан је и округли сто на тему „Предузетништво у спорту – синергија знања, спорта и привреде“, са
циљем да се релевантним представницима
установа изнесу кључни проблеми идентификовани на првом округлом столу, одржаном 26. јуна 2017. године у ПКС у Београду,
а чијим решавањем би се знатно побољшали
услови за развој спорта, предузетништва у
спорту и индустрије спорта.
Како је истакнуто, за опстанак српског
спорта, односно клубова, потребно је да они
који њима управљају, осим ослањања на
републичке и општинске буџете, буду активнији и више организовани како би створили услове за обезбеђивање додатних финансијских средстава. То значи да је нужно
покретање предузетничких иницијатива у
клубовима, како би створили одрживу платформу за своје финансирање. Такође, клубови
морају наћи додатне активности оријентисане на самоорганизовано пословање и тако
предузетничком иницијативом створити услове за укључивање младих, школованих и

ОРГАНИЗАТОРИ
Овогодишњу конференцију као организатори потписали су: Висока школа за
пословну економију и предузетништво
(ПЕП) из Београда, Интернационални истраживачки институт за социјално предузетништво и економски развој (IRISEED) из
Бирмингема (Велика Британија), Интернационални колеџ за интердисциплинарне студије (САД), Факултет за предузетништво – Универзитет у Техерану (Иран),
Београдска банкарска академија (Србија),
Универзитет за пословни инжењеринг
и менаџмент Бања Лука, Факултет за
филозофију – Универзитет у Софији „Ст.
Климент Охридски“ (Бугарска) и Европски
савет за мали бизнис и предузетништво –
ECSB Универзитет у Турку (Финска).
способних стручњака различитих профила,
који би својим идејама и реализацијом обезбеђивали додатни прилив средстава и себи и
спорту, истакнуто је на скупу.
Учесници округлог стола сложили су се
да су кључне теме за дијалог пореске олакшице за промоцију и спонзорисање спортских догађаја, процедуре и стимулисање локалних самоуправа за издавање земљишта
за изградњу спортских објеката и инвестирање у градњу, стимулативни програми
за компаније и привреднике који желе да
инвестирају у развој спорта, разматрање
Закона о улагању у спорт и ограничавању
спортских привредних друштва да учествују
у програмима кофинансирања и субвенција,
регулисање области и прихода остварених у
е-спорту, едукација, финансирање спорта и
спортских компанија.
Након церемоније отварања Висока школа за пословну економију је потписала споразуме о сарадњи са Велеучилиштем у Пожеги
из Хрватске и Фондацијом спорта младих.
Весна Пауновић
01.11.2017. | Број 749 |
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ТЕМА БРОЈА Јесењи сајмови запошљавања

ОД САЈМА ДО ПОСЛА
Сврха сајмова запошљавања је да се на њима представе не само излагачи већ и
посетиоци. На сајму запошљавања разгледање се често претвара у разговор за посао,
што је и разлог традиционално великог интересовања незапослених за јесењи циклус
који организују филијале Националне службе за запошљавање

С

ајам запошљавања је идеална прилика за компаније да пронађу прави кадар, као и да се представе у
најбољем светлу, да истакну квалитете које вреднују, ојачају свој бренд, нађу
се у престижном друштву, али и да сазнају
нешто више о себи, кроз интересовања и питања посетилаца. Посетиоци са друге стране
имају прилику да успоставе праве контакте
и представе се компанијама до којих не би
могли доћи на други начин. Међутим, сајам
свим посетиоцима пружа и низ других могућности. За кандидате сајмови су идеална
прилика за упознавање више послодаваца
на једном месту, разговор са представницима компанија уместо слања биографије и
конкурсне документације имејлом, умрежавање и стварање контаката.
На сајму запошљавања разгледање се
често претвара у разговор за посао, што је
и разлог традиционално великог интересовања незапослених за јесењи циклус који
организују филијале Националне службе за
запошљавање.

„LINK2job“ понудио
око 300 послова
Пети по реду сајам запошљавања „LINK2job“
одржан је 20. октобра у хотелу „Југославија“. Око
четрдесет излагача, укључујући стране и домаће фирме, понудило је више од 300 радних
места.
Градски менаџер Горан Весић подсетио
је да, према подацима Националне службе за
запошљавање, у Београду има око 89.000 незапослених и додао: „Ове године је у Београду
посао пронашло 66.000 људи. Цифра од 89.000
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незапослених је такође велика, али је очигледно да све већи број људи проналази посао и
све је то директно везано са оним што се дешава у Београду. Највише се људи запошљава
у сектору услуга, туризма, грађевинарства и
ИТ индустрије. У Београду је туризам најбржерастућа грана и јасно је да има све више потребе за послом у услугама и туризму“.
Међу посетиоцима било је највише припадника млађе популације, заинтересованих
за ИТ сектор, док су они старији углавном
били у потрази за бољим радним местом.
„Завршио сам мастер студије на Географском факултету. Иако нисам нашао стриктно
нешто у својој струци, понуда је велика, оставио сам на неколико места своју биографију,
па се надам да ће ме ускоро неко позвати“,
истиче један од посетилаца.
Међу фирмама које су понудиле послове на сајму „LINK2job“ најпосећенији су
били штандови компанија Trizma, WinWin,
BOSH, Business Academy, ITA Academy, NELT,
Comtrade и других.
Представнице компаније „WinWin“ наглашавају да су многе њихове колеге управо
захваљујући сајмовима запошљавања пронашле посао: ,,У последњих 5 месеци запослили смо више од четрдесет људи, а велики
број њих је посао добио тако што су на једном
од сајмова запошљавања оставили своју биографију. Нарочито се поносимо тиме што смо
запослили велики број људи старије генерације, који спадају у теже запошљиву категорију, управо због година“.
Због великог интересовања како незапослених тако и компанија, Сајам запошљавања
„LINK2job“ одржаће се и у мају 2018. године.

Војска Србије први пут на сајму
у Горњем Милановцу
У Галерији Културног центра у Горњем
Милановцу 19. октобра одржан је други овогодишњи сајам запошљавања на подручју
Моравичког округа.
Учествовало је 18 послодаваца са подручја Горњег Милановца - велика, средња и
мала предузећа, предузетничке радње и регистроване пословне јединице, са истакнутим
потребама за запошљавање око 70 нових радника. Тражени су различити образовни профили: дипломирани инжењери машинства,
дипломирани инжењери електротехнике,
дипломирани технолози, професионални војници, радници у прехрамбеној производњи,
продавци, возачи, неквалификовани радници.
Сајам је отворио Дејан Ковачевић, председник Општине Горњи Милановац, који је
истакао улогу и значај привредника, али и локалне самоуправе у смањењу незапослености,
износећи податак да је Општина ове године из
свог буџета издвојила 15 милиона динара за
подстицање самозапошљавања и реализацију
пројеката јавних радова.
„Користим прилику и да најавим долазак немачког инвеститора који намерава да
свој производни програм, у енергетском сектору, покрене на подручју општине Горњи
Милановац“, најавио је Ковачевић.
Јелка Весковић, саветник координатор
у Испостави Горњи Милановац НСЗ, изнела је
податак да је ово једанаести сајам запошљавања у Горњем Милановцу.
„Национална служба за запошљавање
већ годинама у Општини Горњи Милановац
има одличног сарадника, од којег добија зна-

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

чајну подршку и помоћ у реализацији програма и мера чији је циљ смањење незапослености стварањем повољнијег привредног
амбијента за отварање нових радних места и
запошљавање наших суграђана“, нагласила
је Јелка Весковић.
Први пут је на сајму у Горњем Милановцу
учествовала и Војска Србије. Имајући у виду
чињеницу да су последњих месеци актуелни
конкурси за пријем већег броја војних службеника и намештеника, као и лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у ВС
на неодређено време, Александра Дракул,
официр ВС, овом приликом заинтересованим
кандидатима изнела је своје искуство и предности запослења у војсци.
Један од учесника била је и фирма „Дак
93“ из Горњег Милановца. Власник Драган
Марјановић је желео да привуче потенцијалне кандидате за запослење у овој фирми и
представљањем производног програма, униформи и радних одела за различите делатности. Са поносом је истакао да им је један од
главних клијената представништво „Горења“.
Велика очекивања имају и незапослени
који су у великом броју посетили сајам, искористивши прилику да обаве интервује са потенцијалним послодавцима и сазнају који су
послови у понуди на тржишту рада у Горњем
Милановцу.

jер је након шест месеци праћења регистровано да се од 786 присутних тражилаца
посла на сајму запослило 196 лица“, рекао
је директор Филијале Шабац НСЗ Радивоје
Мићић.

Сајмови запошљавања и ПО
на Форуму напредних
технологија у Нишу

„Филијала Ниш Националне службе за
запошљавање има велико искуство у организовању сајмова запошљавања и са том одличном праксом треба наставити и у наредном периоду. То је изузетна прилика да се на
једном месту директно сусретну послодавци
и тражиоци запослења“, истакао је Ненад
Нерић, државни секретар Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који је свечано отворио манифестацију.
На сајмовима организованим у оквиру
III Форума напредних технологија учествовало је око 30 послодаваца који су понудили

У Шапцу понуђено
200 слободних послова
Сајам запошљавања у Шапцу, одржан у
Хали спортова „Зорка“, посетило је око 900
тражилаца посла, а учествовало је 58 послодаваца који су понудили више од 200 слободних радних места. Тражени су радници из
области производње, трговине, угоститељства, саобраћаја, транспорта и грађевинарства,
од инжењера до зидара, армирача, молера,
тапетара, до услужних занимања здравствене неге, козметике и администрације. Послодавци ће у наредних шест месеци упослити и
дипломираног фармацеута, технолога, књиговођу, менаџера, програмера, административне раднике, курире, магационере, шиваче, ауто-механичаре.
Велику пажњу незапослених изазвала
је и овог пута јапанска компанија „Јазаки“,
која је као нови послодавац на шабачком тржишту већ запослила 500 радника у својим
производним погонима, а до краја 2018. године планира отварање нових радних места,
до запошљавања укупно 1.700 радника.
„Сајмови су врло корисни са аспекта
повезивања незапослених са већим бројем
послодаваца у једном дану, размене информација о слободним радним местима и за
стварање контаката од значаја за запошљавање. Ефекти претходног сајма то доказују,
Бесплатна публикација о запошљавању

око 150 слободних радних места, углавном у
областима високих технологија, док је своје
програме и смерове представило 14 факултета, виших и средњих школа.
„Сајмови запошљавања и професионалне оријентације су изузетно значајне манифестације. Национална служба за запошљавање је ове године организовала око 60
сајмова запошљавања на којима је учествовало 1.600 послодаваца и понуђено око
10.000 слободних радних места. Сведоци смо
да су стручњаци из области информационих
технологија све траженији, а управо је председница Владе Србије Ана Брнабић најавила наставак програма преквалификације за

ИТ сектор за 900 нових полазника након што
је првих 100 полазника успешно завршило
ову специјализовану обуку“, истакао је овом
приликом Зоран Мартиновић, директор
Националне службе за запошљавање.
Ученици завршних разреда око 40 средњих
и основних школа показали су велико интересовање за програме, смерове и образовне профиле који су представљени на Сајму професионалне оријентације.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић
истакао је спремност града да пружи још боље
услове како компанијама које послују на овом
подручју тако и образовним установама које
имају нимало лак задатак креирања потребних људских ресурса.
„Тражимо искусне девелопере, али и одређени број јуниор девелопера, почетника. Пријатно
сам изненађен интересовањем младих људи за
оно што радимо. Ми смо релативно нова, али у
нашем домену доста успешна фирма, која стално
расте“, истакао је Милан Ђорђевић из компаније „Шиндири студио“, која се бави развојем веб
и осталих апликација.

Сарадњом до циља
Позиву НСЗ за учешће на Сајму запошљавања у Рашкој одазвало се 19 послодаваца који су понудили 120 слободних радних
места. Многи од њих су редовни учесници
сајмова и на овај начин, директним контактом са незапосленима, долазе до радника,
али било је и послодаваца који су се на сајму
нашли први пут и веома су задовољни овим
видом комуникације са незапосленима.
Међу послодавцима најбројнија су била
туристичко-угоститељска предузећа: MK
Mountаin resort, Краљеви чардаци, хотели
Зонед, Путник, Клуб А, Милмари, Греј, Љин
Голија, са којима НСЗ има дугу и успешну сарадњу у одабиру најбољих кадрова. Тражени
су кувари, собарице, рецепционери, конобари.
И Скијалишта Србије, дугогодишњи
редован учесник сајмова запошљавања, надају се успешној туристичкој сезони, за коју
се припремају и запошљавањем нових радника, међу којима су жичничари, продавци
ски-карата и возачи.
Осим ових предузећа, на сајму су учествовале и фирме које имају потребу за радницима
других профила, па су Примат опрема и MG
Serbien (рудник магнезијума) тражили раднике машинске струке, браваре, вариоце и електричаре. Conto Bene Jeans је истакао понуду за
раднике текстилне струке, а Финагро Рашка и
Hani Internаcional из Новог Пазара запошљавају раднике у производњи и преради млека и
хлеба и посластичарских производа. И даље је
актуелна потражња за агентима продаје осигурања и сарадницима за продају на терену,
коју су на сајму у Рашки истакли ОТП банка и
Ђенерали осигурање.
У оквиру сајма уприличена је и додела
уговора корисницима субвенција за самозапошљавање и ново запошљавање, као део активних мера запошљавања које се спроводе у
сарадњи са локалном самоуправом. Мерама
суфинансирања и редовним мерама НСЗ у
току ове године у Рашки је запослено више
од двеста лица, кроз све програме активних
мера запошљавања.
Директорка Филијале Краљево НСЗ Снежана Прелић и председник Општине Рашка Игњат Ракитић су се овом приликом осврнули на
изузетну и све бољу сарадњу Националне службе
и локалне самоуправе, која заједничким напорима, разумевањем и препознавањем проблема на
тржишту рада доводи до смањења броја незапослених у овој општини.
Прес НСЗ
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Образовање за Фејсбук генерацију

ЖИВОТ ТЕСТИРА

Никога више не чека сигуран посао, стопе незапослености младих су изузетно
високе, нико не може очекивати један посао за цео радни век. Образовни систем
данас све мање може да изнедри креативне људе. Овакав какав је, он је последња
линија одбране индустријског друштва. Крајње је време да га напустимо и кренемо
у систем који је посвећен креативности и индивидуалности

И

ди у школу, дипломирај, запосли се, ради до пензије (пожељно на истом радном месту) и пензиониши се - ово је модел
који је активан дуже од једног века. И давао је сјајне резултате. Међутим, данас овај систем више не функционише. У
данашњем свету друштво и технологија се мењају брже него што индустрија може да се прилагоди. Некада иновативна предузећа једва
успевају да преживе, а пословни модели који су радили деценијама
пропадају преко ноћи. Како образовати нове генерације које долазе
да опстану у оваквом свету?
Професор Владимир Вулић на отвореном предавању представио је своју визију новог образовања, један нови, личнији и хуманији
приступ учењу. Овај концепт резултат је његовог 12 година дугог искуства које је стекао у раду са студентима на предметима Стратегијски менаџмент и Основе менаџмента на Економском факултету
у Подгорици.
Вулић је суоснивач „Дигитализуј Ме“, већ добро познате дигиталне заједнице која настоји да помогне грађанима Црне Горе да
искористе узбудљиве нове шансе за друштвене промене и бизнис у
дигиталном окружењу. Програмски је директор „Спарк.ме“, једне од
највећих технолошких/бизнис конференција на Балкану. Владимир
је страствени предавач, са десетогодишњим искуством у раду са
студентима на Економском факултету у Подгорици, које је успешно предводио до титуле Challenge: Future „Најиновативније школе“ у
2013, две године заредом.
Као члан менторског одбора Challenge: Future удружења, које
окупља више од 20.000 људи са 1.500 универзитета из 200 држава,
бори се за проналажење младих талената и идеја.

Образовање

Вулић каже да је актуелни систем образовања осмишљен тако да
продукује стандардизоване људе, које је могуће једноставно мењати
и који неће бити кључни за процес производње. Кључни у таквом систему нису људи, већ капитал и опрема.
„Могли бисмо рећи да је такав систем био потреба процеса, и
да је функционисао. Од учесника се увек очекивало више, а порука
је била: учи, заврши факултет, запосли се, ради до пензије, немој да
штрчиш“, каже Вулић и додаје да је тај систем више од сто година
давао сјајне резултате. Међутим, наставио је да постоји и наредних
сто година и сада више не функционише.
„Све је промењено. Више никога не чека сигуран посао, стопе незапослености младих су катастрофалне, никога више не чека један посао за цео радни век. Напротив, посао се мења просечно сваке четврте
године, а границе за одлазак у пензију се стално померају. Зато образовни систем данас све мање може да изнедри креативне људе. Овакав какав је, он је последња линија одбране индустријског друштва.
Крајње је време да га напустимо и кренемо у систем који је посвећен
креативности и индивидуалности”, наглашава професор Вулић.

Знање

„Обично људи поистовећују знање са образовањем. Образовање
врло брзо застарева, а време полураспада знања тече од тренутка
када сте неко знање усвојили до тренутка када половина тог знања
постане потпуно бескорисна. На пример, у области менаџмента то
је период од две године. Студенти су данас свесни да предавач није
особа која има сво знање овога света. Ако у сали седи 100-200 људи
они заједно сигурно знају више од предавача. Зато је размена информација кључна“, каже Владимир.
Међусобна веза професора и студената, напомиње он, не може
бити само период проведен у амфитеатру. Они морају стално комуницирати.
„Када се једном запослите схватите да посао није подељен на семестре. Нема три месеца паузе, нема теста у коме ће вас шеф питати
шта смо радили прошле недеље. Вештине попут критичког размишљања, доношења одлука, убеђивања, као и тимски рад, данас су неопходне за бављење било којим послом“, истиче Вулић.
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Вредности
„Увек својим студентима говорим цитат из филма Ратови звезда
- Живот те тестира. Студенти не уче градиво због предавача, оцене,
тестова, родитеља, већ због сопствене будућности. Све док не усвојите
чињеницу да нешто учите због сопствене будућности, ни знање ни
образовање немају никакву сврху. Суштина је да у себи пробудите радозналост, љубопитљивост. На свакој дипломи на свету пише стиче
звање, што многи схвате као поруку да до краја живота више ништа
не морају да уче. Уместо тога, на дипломама би требало да пише:
стекао услове да настави да се усавршава”, истиче професор.
По његовом мишљењу, после четири године студија студенти усвајају вредности које им омогућавају да могу самостално да наставе
да уче и истражују.
„Моје омиљено такмичење је када ученици основних и средњих
школа праве роботе од лего-коцкица. Кључна ствар је направити
робота који може да савлада одређене препреке, није суштина ко
ће направити најбољег робота. Други део такмичења су суштинске
вредности, где се оцењује да ли је неко сам направио робота док су
остали из екипе само статирали или је робот производ тимског рада.
Само они који су заједнички креирали и стварали могу бити победници. Суштина овог такмичења је усвајање и примена љубопитљивости
као вредности. Роберт Алтман је на додели Оскара рекао: Улога врхунског режисера је да постави такав систем у коме ће сваки глумац
постићи више од оног што је само у машти мислио да ће бити. Управо то је улога и врхунског професора у савременом систему образовања“, закључује професор Владимир Вулић. Весна Пауновић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ИТ сектор у Србији

У КОРАК СА СВЕТОМ

Председница Владе Србије Ана Брнабић најавила је наставак програма преквалификације
за ИТ сектор за 900 нових полазника
„Имајући у виду да су дигитализација и подршка ИТ сектору
један од кључних приоритета Владе Србије, као и да је пилот-фаза
потврдила потребу тржишта за ИТ кадровима, одлучено је да се настави програм преквалификације за још 900 полазника. Тиме ћемо
испунити обећање да ће ове године у програм преквалификације
бити укључено укупно 1.000 људи“, истакла је Ана Брнабић на скупу поводом завршетка пилот-програма преквалификација за ИТ,
одржаном у Палати „Србија“.
Оцењујући да је дигитализација огромна развојна шанса Србије
и наша прилика да ухватимо корак са развијеним светом, Ана Брнабић је на скупу у Београду навела да Србија жели да буде лидер када
је реч о новим технологијама. Премијерка је позвала привреднике да
наставе с подршком програму преквалификације, као и заинтересоване ИТ компаније да подрже тај програм.
Према њеним речима, пројекат преквалификације за ИТ један је
од корака које Влада Србије предузима у циљу подстицања ИТ сектора као једног од најзначајнијих сектора у Србији данас. Она је истакла
да ИТ сектор расте више од 10 одсто годишње, а у оквиру њега програмирање расте више од 20 одсто годишње.
Председница Владе је навела да с обзиром да овом сектору недостаје између 15.000 и 20.000 програмера, Влада Србије различитим мерама помаже решавање проблема недостатка кадра. Брнабић
је указала да је поред повећања броја места на ИТ факултетима и
јачања њихових капацитета и увођења информатике као обавезног
предмета, пројекат ИТ преквалификације још један од корака у том
правцу.
Један од полазника, Ненад Настасић, завршио је обуку, а убрзо
затим и добио посао у једној фирми.
„Дипломирани сам економиста, а пре овог конкурса бавио сам
се угоститељством. Сасвим случајно сам нашао пријаву за овај курс,
пријавио се и положио тест. Нисам очекивао да ћу ући у ужи круг од
100 кандидата, али успео сам. Два пута недељно смо имали предавања, а учило се много. Савладао сам неколико програмских језика,
а на почетку нисам знао ништа о програмирању. Убрзо сам се преко

Инфостуда пријавио за посао и добио сам га, што не значи да се моје
учење ту завршава, већ да тек почиње, али сам много срећан што
коначно радим оно што волим“, рекао је Настасић.
Програм преквалификације за ИТ заједнички реализују Министарски савет за информационе технологије и иновационо предузетништво, на чијем је челу премијерка, и Канцеларија Владе Србије
за информационе технологије и еУправу, а средства за реализацију
пројекта обезбедило је Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања.
У пилот-фази преквалификације међу више од 9.000 пријављених кандидата одабрано је 100 полазника, од којих је 94 завршило
обуку. Већина полазника, њих скоро 70, након обуке је добила прилику за праксу, док се неколицина и запослила.
В.П.

Стручно оспособљавање

ШАНСА ЗА СТИЦАЊЕ НОВИХ ЗНАЊА
У организацији Општине Зубин Поток и
Филијале Косовска Митровица НСЗ, протекле
недеље свечано су уручени уговори о стручном оспособљавању по програму стручне
праксе ЛАПЗ 2017.
Споразумом о реализацији мера и програма активне политике запошљавања ЛАПЗ
суфинансирање створени су услови да 46 лица
са евиденције незапослених у овој општини
буде ангажовано кроз програм стручне праксе. Уговоре су уручили Немања Јакшић,
председник Скупштине општине Зубин Поток
и Верица Ћеранић, директорка Филијале за
запошљавање Косовска Митровица.
,,Зубин Поток је једна од локалних самоуправа са којима НСЗ има успешну сарадњу.
Проблем незапослености, нарочито младих,
присутан је и на подручју ове општине, тако
да смо ове године кроз програм стручне
праксе дали шансу младим људима. Лицима
која су укључена у програм стручне праксе
дата је могућност да знања која су стекли
током школовања сада примене у раду, да
након оспособљавања буду спремни за самосталан рад у струци и да буду активнији у
тражењу посла. У томе ће имати подршку не
само НСЗ и општине, већ и других социјалних парнера са којима НСЗ има успешну сарадњу и спроводи заједничке активности у
Бесплатна публикација о запошљавању

циљу повећања стопе запослености“, истакла
је Верица Ћеранић.
Према речима директорке филијале, током последње три године у програме и мере
активне политике запошљавања укључено је
око 220 лица са подручја општине Зубин Поток.
„Сарадња са овом општином је из године у годину све успешнија. Изразила бих
захвалност на томе што већ трећу годину из-

двајају средства за реализацију програма и
мера који за циљ имају ангажовање лица са
евиденције незапослених, не само кроз програм стручне праксе, него и кроз друге програме“, рекла је Верица Ћеранић, указујући
на број ангажованих лица током прeтходне
три године кроз програме и мере НСЗ и уз
подршку општине кроз програме ЛАПЗ суфинансирања.
Председник Скупштине општине Зубин
Поток Немања Јакшић изразио је захвалност
Националној служби за запошљавање - Филијали Косовска Митровица на пруженој подршци
и помоћи у реализацији потписаног Споразума
ЛАПЗ суфинансирање за 2017. годину.
„Надам се да ћете искористити пружену
шансу, време које вам је дато да се током оспособљавања покажете и докажете послодавцу,
како би сутра по завршетку оспособљавања
могли да очекујете и запослење, што је верујем
жеља сваког од вас“, истакао је Јакшић.
За реализацију програма и мера предвиђених Споразумом ЛАПЗ суфинансирање
за 2017. годину опредељено је око 4 милиона
динара, уз учешће Општине Зубин Поток од
50,53 одсто. Кроз програм стручне праксе
ЛАПЗ ангажована су незапослена лица различитих занимања и степена стручности.
Наташа Миленковић
01.11.2017. | Број 749 |
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Сусрет представника служби за запошљавање Србије и Румуније

РАЗГОВОР И РАЗМЕНА ИСКУСТАВА - ПУТ САРАДЊЕ
Рад и остварени резултати служби за запошљавање Србије и Румуније, програми обука и
стручног оспособљавања, али и професионална рехабилитација и запошљавање особа са
инвалидитетом, биле су неке од тема састанка две делегације у Београду. Билатерална
посета суседа нашој Националној служби за запошљавање има за циљ размену искустава и
проналажење могућности за сарадњу на многим пољима и у различитим пројектима

П

резентација активних мера запошљавања, са посебним освртом на рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и тема остваривања права из осигурања за случај
незапослености, обележили су разговор експерата служби за
запошљавање Србије и Румуније.
Кристиана Барбу, председница Националне агенције за запошљавање Румуније, истакла је значај размене искустава за даље дефинисање активности и посебно захвалила домаћину што је делегацији из Румуније током посете омогућена посета Филијали Београд
НСЗ, јер су на лицу места могли да се упознају са начинима рада и
свим услугама које се корисницима пружају.
„Овакви сусрети добра су прилика да постављамо питања и добијамо конкретне одговоре једни од других, односно да разменимо
искуства из праксе, али и разговарамо о могућностима за бољу и јачу
сарадњу служби за запошљавање две земље“, истакао је директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.
Експерти су током састанка презентовали рад служби, подршку
коју пружају незапосленима и послодавцима, а посебно се говорило
о раду саветника, програмима обуке и додатног образовања и запошљавању особа са инвалидитетом, чему Национална служба посвећује посебну пажњу.
„Циљ нам је да у што краћем року размотримо све квалификације, капацитете и могућности корисника и да им укажемо колико
је важан стални контакт са саветницима, који су добро обучени да
процене могућности тражиоца запослења и помогну му на каријерном путу“, објаснила је Биљана Јеленковић Паспаљ, начелница
Одељења за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом у НСЗ. Она је истакла велике напоре које Национална

Румунија има посебне центре за стручно
усавршавање, а служба за запошљавање
покрива трошкове обуке, превоза, заштитне
опреме и полагања испита
служба улаже да се повећа запошљавање особа са инвалидитетом,
па су тако обучени и саветници који су оспособљени да им пруже
најбољу могућу подршку. Саветници раде и са послодавцима и мотивишу их да запошљавају ОСИ уз одређене субвенције.
„Национална служба ће наставити да посвећује посебну пажњу
промоцији запошљавања особа са инвалидитетом, у сарадњи са другим релевантним институцијама, како би та подршка била што делотворнија“, истакла је Биљана.
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Говорећи о обукама и стручном оспособљавању,
директор НСЗ Зоран Мартиновић истакао је
њихов значај, нарочито због тога што велики број
незапослених са евиденције нема адекватно
образовање и вештине које траже послодавци
Своја искуства поделили су и гости из Румуније, објашњавајући
да тренутно развијају мрежу саветника који ће радити са ОСИ, а отворено је и око 20 центара који раде само са особама са инвалидитетом.
Истакли су и да је мали број ОСИ пријављен на евиденцију, те улажу
велике напоре да их мотивишу да буду активни и уђу у свет рада.
Говорећи о обукама и стручном оспособљавању, директор НСЗ
Зоран Мартиновић истакао је њихов значај, нарочито због тога што
велики број незапослених са евиденције нема адекватно образовање
и вештине које траже послодавци. Саветници упућују кандидате на
одговарајуће програме и обуке како би стекли додатна знања и били
конкурентнији на тржишту рада.
Начелник Одељења за образовање и обуке у НСЗ Илија Кнежевић презентовао је гостима програме обуке и стручног оспособљавања, истичући да је највеће интересовање корисника за стручну
праксу. Кнежевић је говорио и о структури незапослених у Србији,
која показује да више од трећине људи на евиденцији нема квалификацију или поседује низак ниво образовања, 50 одсто има завршену
средњу школу, а само 14 одсто је са вишим или високим образовањем.
Посматрано према годинама старости, 22 одсто незапослених су
млади до 30 година, а 28 одсто старији од 50 година.
„Обе ове категорије спадају у теже запошљиве и укључују се у све
мере активне политике запошљавања НСЗ“, закључио је Кнежевић.
Представљајући програме обуке и стручног оспособљавања у
Румунији, Петру Бланариу, заменик директора румунске националне агенције за запошљавање, истакао је да код њих постоје посебни центри за стручно усавршавање, а да њихова служба покрива
трошкове обуке, превоза, заштитне опреме и полагања испита.
Током састанка две делегације размењена су и искуства из праксе, у вези са обавезним социјалним осигурањем у случају незапослености, како би се онима који остају без посла обезбедила основна
социјална сигурност. Александар Богдановић, директор Сектора за
осигурање за случај незапослености и правне послове, презентовао
је права и обавезе корисника, на који начин их остварују, као и како и
којом динамиком се исплаћује новчана накнада за незапослене.
Након састанка, делегација Румуније посетила је Филијалу за град
Београд НСЗ и упознала се са свим активностима које се спроводе у
главном граду и услугама које се пружају корисницима.
Јелена Бајевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ
за пријаву војника у резерви из
евиденције регионалних центара
Министарства одбране

ради попуне радних места
професионалних војника на одређено
време
1. Подношење пријаве и потребна документација
Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат може добити, попунити и
поднети сваког радног дана у времену од 08.00 до
14.00 часова, на следећим адресама војних пошта:
У месту службовања Бачка Топола:
- за војне поште 1408 Бачка Топола и 1419 Бачка Топола: Касарна „Бачка“, Маршала Тита бб, Бачка Топола
У месту службовања Београд:
- за војне поште 1013 Београд, 1402 Београд, 2834
Београд и 4557 Београд: Касарна „Топчидер“, Гардијска 5, Београд
- за Војну пошту 1094 Земун: Главна 1, Земун
- за војне поште 1205 Београд, 4501 Београд, 4506
Београд, 6870 Београд и 8909 Београд: Касарна
„Бањица“, Рашка 2, Београд
- за војне поште 1431 Батајница, 1437 Батајница, 1439
Батајница, 1440 Батајница, 3395 Батајница и 4502
Београд: Аеродром „Батајница“, Пуковника Миленка
Павловића бб, Батајница
- за Војну пошту 2084 Београд: Касарна „Кнежевац“,
Ослобођења 30, Кнежевац, Касарна „Мајор Драгутин
Гавриловић“, Нова прва бб, Зуце и објекат „Раља“,
Душана Пухаче бб, Раља
- за војне поште 2279 Београд, 2281 Београд, 2289
Београд и 5076 Београд: Касарна „Дедиње“, Јована
Мариновића бб, Београд
- за Војну пошту 2342 Београд: Војводе Степе 445, Београд
- за Војну пошту 4502 Београд: Аеродром „Батајница“,
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница - радна
места су у насељу Стари Бановци
- за Војну пошту 4522 Батајница: Насеље „13. мај“,
Батајница
- за војне поште 5004 Јаково и 5011 Јаково: Касарна
„Мајор Милан Тепић“, Армијска 1, Јаково
- за Војну пошту 5010 Зуце-Београд: Касарна „Мајор
Драгутин Гавриловић“, Нова прва бб, Зуце
- за Војну пошту 6011 Београд: Сидриште „Ушће“,
Ушће бб, Нови Београд
- за Војну пошту 9808 Београд: Мије Ковачевића 5,
Београд
У месту службовања Бујановац:
- за војне поште 3924 Бујановац, 4986 Бујановац и
5006 Бујановац: База „Југ“, Насеље Боровац бб, Бујановац
У месту службовања Ваљево:
- за војне поште 3709 Ваљево и 9845 Ваљево: Касарна „Војвода Живојин Мишић“, Војводе Мишића бб,
Ваљево
- за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: Насеље
Боговађа, Лајковац
У месту службовања Врање:
- за војне поште 4984 Врање и 4996 Врање: Касарна
„1. пешадијски пук Књаза Милоша Великога“, Краљевића Марка 2, Врање
- за Војну пошту 4993 Врање: Касарна „1300 каплара“,
Пролетерских бригада бб, Врање
У месту службовања Горњи Милановац:
- за војне поште 1402 Београд и 2143 Горњи Милановац: Касарна „Војвода Радомир Путник“, Кнеза Алек-
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сандра 59, Горњи Милановац
- за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: Николе
Луњевице 88, Горњи Милановац
У месту службовања Зајечар:
- за војне поште 4662 Зајечар и 6002 Зајечар: Касарна
„Никола Пашић“, Николе Пашића бб, Зајечар
У месту службовања Зрењанин:
- за војне поште 1407 Панчево и 3160 Зрењанин:
Касарна „Народни херој Светозар Марковић Тоза“,
Стевице Јовановића 19, Зрењанин
У месту службовања Ковин:
- за Војну пошту 1439 Батајница: Аеродром „Батајница“, Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница
У месту службовања Крагујевац:
- за Војну пошту 2078 Крагујевац: Касарна „Војвода
Радомир Путник“, Кнеза Милоша 12, Крагујевац
- за Војну пошту 3262 Крагујевац: Крагујевачког октобра бб, Крагујевац
У месту службовања Краљево:
- за војне поште 3701 Краљево, 4661 Краљево и 5019
Крушевац: Касарна „Рибница“, Четврта црногорска
бб, Краљево
- за војне поште 3711 Краљево, 4504 Краљево, 4652
Краљево, 4656 Краљево и 4658 Краљево: Касарна „Јован
Курсула“, Јована Бојовића 183, Јарчујак - Краљево
- за војне поште 5015 Лађевци и 5017 Лађевци:
Аеродром „Лађевци“, Лађевци бб
- за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: Тодоровић
бб, Грдица - Краљево, насеље Богутовачка Бања,
Краљево и насеље Мрсаћ, Краљево
У месту службовања Крушевац:
- за војне поште 5019 Крушевац, 5801 Крушевац и
6910 Крушевац: Касарна „Цар Лазар“, Балканска 57,
Крушевац
У месту службовања Куршумлија:
- за Војну пошту 4989 Куршумлија: Касарна „Топлички
устанак“, 4. јули бб, Куршумлија
- за Војну пошту 2079 Ниш: Касарна „Књаз Михаило“,
Чегарска бб, Пантелеј - Ниш
У месту службовања Лесковац:
- за Војну пошту 4445 Лесковац: Касарна „Војвода
Петар Бојовић“, Краља Милутина бб, насеље Доње
Синковце - Лесковац
У месту службовања Младеновац:
- за Војну пошту 2078 Крагујевац: објекат „Ливаде“,
Хајдук Вељкова бб, Младеновац
У месту службовања Неготин:
- за Војну пошту 6002 Зајечар: Касарна „Никола
Пашић“, Николе Пашића бб, Зајечар
У месту службовања Ниш:
- за војне поште 1575 Ниш, 4108 Ниш, 4504 Краљево,
4667 Ниш и 4999 Ниш: Касарна „Мија Станимировић“,
Јадранска бб, Ниш
- за војне поште 2079 Ниш, 4650 Ниш, 4983 Ниш и
5464 Ниш: Касарна „Књаз Михаило“, Чегарска бб,
Пантелеј - Ниш
- за Војну пошту 5019 Крушевац: Касарна „Књаз Михаило“, Чегарска бб, Пантелеј - Ниш и Кеј Коло српских
сестара бб, Ниш
- за Војну пошту 6006 Ниш: Касарна „Аеродром“,
Сарајевска бб, Ниш
У месту службовања Нови Пазар:
- за Војну пошту 4659 Нови Пазар: Касарна „Рифат
Бурџевић Тршо“, Миодрага Јанковића бб, Нови Пазар
У месту службовања Нови Сад:
- за војне поште 1405 Нови Сад, 1413 Нови Сад, 3947
Нови Сад: Касарна „Југовићево“, Авијатичарска Нова
24, Нови Сад
- за војне поште 1421 Нови Сад и 4100 Нови Сад: Касарна „Тврђава“, Београдска 21, Петроварадин - Нови Сад
- за војне поште 1947 Нови Сад, 2827 Нови Сад и
6009 Нови Сад: Касарна „Александар Берић“, 1300
Каплара 11, Нови Сад

- за Војну пошту 2084 Београд: објекат „Крушедол“,
насеље Крушедол бб
- за Војну пошту 2834 Београд: Касарна „Топчидер“,
Гардијска 5, Београд
У месту службовања Панчево:
- за војне поште 1407 Панчево и 2084 Београд: Касарна „Народни херој Стевица Јовановић“, Баваништански пут бб, Панчево
- за војне поште 2084 Београд и 4310 Панчево: Касарна „Аеродром“, Јабучки пут 1, Панчево
- за Војну пошту 5010 Зуце - Београд: Касарна „Мајор
Драгутин Гавриловић“, Нова прва бб, Зуце
- за Војну пошту 4502 Београд: Аеродром „Батајница“,
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница - радна
места су у насељу Качарево
- за Војну пошту 6003 Панчево: Касарна „Растко
Немањић“, Јабучки пут бб, Панчево
У месту службовања Параћин
- за Војну пошту 9932 Ћуприја: Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“, Булевар Војске 2, Ћуприја
У месту службовања Пожаревац
- за Војну пошту 5302 Пожаревац: Касарна „Генерал
Павле Јуришић Штурм“, 6. личке дивизије бб, Пожаревац
У месту службовања Пожега:
- за Војну пошту 3706 Пожега: Касарна „Петар Лековић“, Немањина бб, Пожега
У месту службовања Прокупље:
- за војне поште 4665 Прокупље и 4994 Прокупље:
Касарна „Ратко Павловић - Ћићко“, Вука Караџића бб,
Прокупље
У месту службовања Рашка:
- за Војну пошту 3705 Рашка: Касарна „Стефан Немања“,
Супње бб, Рашка
У месту службовања Смедерево:
- за Војну пошту 2078 Крагујевац: Касарна „Иван Стефановић Срба“, Коларски пут 43, Смедерево
У месту службовања Смедеревска Паланка:
- за Војну пошту 2078 Крагујевац: Касарна „Генерал
Живко Павловић“, Војске Југославије 2, Смедеревска
Паланка
У месту службовања Сомбор:
- за Војну пошту 1423 Сомбор: Касарна „Аеродром“,
Централа бб, Сомбор
У месту службовања Сремска Митровица:
- за војне поште 1411 Сремска Митровица и 1415
Сремска Митровица: Касарна „Бошко Палковљевић
Пинки“, Планинска бб, Сремска Митровица
У месту службовања Ћуприја:
- за Војну пошту 9932 Ћуприја: Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“, Булевар Војске 2, Ћуприја
У месту службовања Ужице:
- за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: насеље Кремна
У месту службовања Шабац:
- за Војну пошту 4219 Шабац: Касарна „Церски јунаци“, Поцерска 2, Шабац
Позивају се кандидати да у року од 15 дана од
дана пријављивања за попуну радних места
професионалних војника, приложе:
1) извод из матичне књиге рођених (оригинал или
фотокопија оверена у суду, општини или код јавног
бележника - уколико није на новом обрасцу не старији
од 6 месеци);
2) уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - не старије од 6 месеци);
3) потврду државног органа да кандидату није раније
престајао радни однос, у државном органу, због теже
повреде дужности из радног односа (за лица која су
раније била у радном односу у државном органу);
4) уверење центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са
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оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду,
општини или код јавног бележника);
5) копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду,
општини или код јавног бележника - за лица која се
пријаве за пријем у саобраћајну службу);
6) копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника).
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да орган може да врши
увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених
(документ на редном броју 1), уверење о држављанству
(документ на редном броју 2), потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у
државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (документ на редном броју 3), уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је
кандидат одслужио војни рок са оружјем (документ на
редном броју 4) и возачка дозвола (документ на редном
броју 5).
У складу са наведеним, потребно је да кандидат уз
копију дипломе о стеченом образовању (документ на
редном броју 6), достави и изјаву којом се опредељује
за једну од могућности: да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција (документа на
редним бројевима од 1 до 5) или да ће то кандидат
учинити сам у року од 15 дана од дана пријављивања.
Изјаве се подносе на дан пријављивања за попуну
радних места, а примери изјава налазе се у прилогу
овог обавештења и добијају се, попуњавају и подносе
на наведеним адресама војних пошта.
Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин, неће се узимати у разматрање.
2. Избор кандидата за попуну радних места
Селекција кандидата из грађанства за попуну радних
места професионалних војника реализује се у три
дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и провери
физичких способности. Ради провере физичке способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка - шортс, мајица
(сопствени избор). У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени.
У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати
подлежу медицинско-здравственој процени. У трећем
делу, у трајању од једног до два дана (два дана за
Војну пошту 6006 Ниш), кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове за пријем на радно место
за које су се пријавили.
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу
елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на
претходној провери-процени искључује упућивање
на даље провере-процене.
Ради вршења психолошке процене, кандидати за
попуну радних места професионалних војника биће
упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који
ће израдити и са којима ће их упознати председници
комисија за утврђивање испуњености услова за пријем.
Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије за утврђивање испуњености услова за пријем
у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
1) завршени ниво школовања - до 25 бодова (основна
школа 5 бодова, средња школа III степен 15 бодова,
средња школа IV степен или виши ниво образовања
25 бодова);
Бесплатна публикација о запошљавању

2) провера физичке способности - до 35 бодова (производ коначне оцене и броја 7);
3) психолошка процена кандидата - до 40 бодова (производ коначне оцене психолошке процене и
броја 8).

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци
Србије („Службени гласник Републике Србије“, број
116/2007, 88/2009, 101/2010 - др. закон, 10/2015 и
88/2015 - одлука УС).

Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену
процену у надлежну војноздравствену установу, ради
утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.

Обавештење за пријаву војника у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране
ради попуне радних места професионалних војника
на одређено време је стално отворено, а пријем у професионалну војну службу у својству професионалног
војника вршиће се у складу са планом попуне.

За кандидате биће извршена безбедносна провера за
пријем на рад у Војску Србије.
Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за
пријем.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања
општег лекарског прегледа, физичке провере, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.
Приликом доласка на проверу општих способности
(општи лекарски преглед и провера физичких способности), поред потребне спортске опреме, кандидати
са собом обавезно носе и личну карту.
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и
војноздравствених установа, ради реализације првог
дела селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја
и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за
попуну радних места професионалних војника.
3. Услови пријема у својству
професионалног војника
У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени
држављани Републике Србије, који испуњавају следеће
услове:
Општи услови: 1) да су пунолетни; 2) да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци
Србије; 3) да имају прописано образовање; 4) да им
раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за
лица која су раније била у радном односу у државном
органу); 5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци; 6) да нису старији од 30 година; 7)
да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу,
у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране; 8) да су
одслужили војни рок са оружјем.
Поред општих, кандидати за попуну радних места професионалних војника у Војсци Србије морају испуњавати и услове за пријем утврђене формацијом команде,
јединице и установе Војске Србије.
4. Закључивање уговора о раду на одређено време
Комисије ће утврдити испуњеност услова за пријем
у професионалну војну службу и сачинити извештај
са предлогом кандидата за пријем. Одлуке о избору
кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежне старешине, о чему ће писаним путем бити обавештени сви кандидати који су
учествовали у изборном поступку. Кандидати ће
обавештења о резултатима избора добити од председника комисија које утврђују испуњеност услова за
пријем у професионалну војну службу.
Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду
на одређено време и примају се наредбом надлежног
старешине у професионалну војну службу у својству
професионалног војника на период од шест месеци,
уз могућност продужења уговора о раду на период до
3 године и обнављања истог до навршених 40 година
живота.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду сматраће се да не жели да ступи
у професионалну војну службу, а уместо њега позваће се други кандидат са коначне листе за избор.

Додатне информације о потребама за пријемом, по родовима-службама и местима службовања, могу се добити на следећим бројевима телефона:
- 011/3304-175, Војна пошта 1013 Београд
- 011/3074-318, Војна пошта 1094 Земун
- 011/3053-603, Војна пошта 1205 Београд
- 011/3304-502 или 011/3304-302, Војна пошта 1402
Београд
- 021/4835-357, Војна пошта 1405 Нови Сад
- 013/326-461 или 013/326-583, Војна пошта 1407 Панчево
- 024/715-611 локал 58-582 или 060/3729-260, Војна
пошта 1408 Бачка Топола
- 022/610-212 локал 50-624 или 060/7279-820, Војна
пошта 1411 Сремска Митровица
- 021/4835-324, Војна пошта 1413 Нови Сад
- 022/610-212 локал 50-560, Војна пошта 1415 Сремска Митровица
- 024/715-287 или 024/715-611 локал 58-672, Војна
пошта 1419 Бачка Топола
- 021/4835-665, Војна пошта 1421 Нови Сад
- 025/438-899 локал 58-167 или 58-091, Војна пошта
1423 Сомбор
- 011/3106-698 или 011/3106-061, Војна пошта 1431
Батајница
- 011/3106-698 или 011/3106-061, Војна пошта 1437
Батајница
- 011/3106-698 или 011/3106-061, Војна пошта 1439
Батајница
- 011/3106-698 или 011/3106-061, Војна пошта 1440
Батајница
- 013/326-216, Војна пошта 1442 Панчево
- 018/508-228, Војна пошта 1575 Ниш
- 021/4835-441 или 021/4835-469, Војна пошта 1947
Нови Сад
- 032/713-290 локал 49-606 или 49-702, 036/5826-058,
036/308-109, 036/353-549, 036/356-464, 014/438-314
и 031/3808-206, Војна пошта 2077 Горњи Милановац
- 034/507-177, 011/8232-656, 026/4627-937 и 026/321775, Војна пошта 2078 Крагујевац
- 018/508-620, Војна пошта 2079 Ниш
- 011/3053-472, 011/3603-870, 013/326-185 и 022/460079, Војна пошта 2084 Београд
- 032/713-290 локал 49-533, Војна пошта 2143 Горњи
Милановац
- 011/2064-374 или 011/2064-339, Војна пошта 2279
Београд
- 011/2064-374 или 011/2064-339, Војна пошта 2281
Београд
- 011/2064-374 или 011/2064-339, Војна пошта 2289
Београд
- 011/3401-007 или 011/3401-069, Војна пошта 2342
Београд
- 021/4835-441 или 021/4835-424, Војна пошта 2827
Нови Сад
- 011/2064-524 и 011/2064-531, Војна пошта 2834 Београд
- 021/4835-723 или 066/8701-041, Војна пошта 3160
Зрењанин
- 034/507-165, Војна пошта 3262 Крагујевац
- 011/3106-583, Војна пошта 3395 Батајница
- 036/308-422 или 036/308-457, Војна пошта 3701
Краљево
- 036/736-131 локал 46-102, Војна пошта 3705 Рашка
- 031/595-553, Војна пошта 3706 Пожега
- 014/296-470, Војна пошта 3709 Ваљево
- 036/308-113, Војна пошта 3711 Краљево
- 069/1209-984, Војна пошта 3924 Бујановац
- 021/4835-315, Војна пошта 3947 Нови Сад
- 021/4835-579, Војна пошта 4100 Нови Сад
- 018/508-004 или 064/8874-024, Војна пошта 4108 Ниш
- 015/3549-900 локал 50-007, Војна пошта 4219 Шабац
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- 013/326-526, Војна пошта 4310 Панчево
- 016/249-379, 016/249-309, 066/8711-907 или 066/8711959, Војна пошта 4445 Лесковац
- 011/3053-265, Војна пошта 4501 Београд
- 011/3106-494, Војна пошта 4502 Београд
- 036/308-221, Војна пошта 4504 Краљево
- 011/3053-684, Војна пошта 4506 Београд
- 011/3074-513 или 011/3074-486, Војна пошта 4522
Батајница
- 011/2064-822 или 011/2064-821, Војна пошта 4557
Београд
- 018/508-830, Војна пошта 4650 Ниш
- 036/308-195, Војна пошта 4652 Краљево
- 036/308-188, Војна пошта 4656 Краљево
- 036/308-406, Војна пошта 4658 Краљево
- 036/736-131 локал 46-566, Војна пошта 4659 Нови Пазар
- 036/308-444, Војна пошта 4661 Краљево
- 019/422-034 локал 121 или 221, Војна пошта 4662
Зајечар
- 027/321-311 локал 41-667, Војна пошта 4665 Прокупље
- 018/508-298, Војна пошта 4667 Ниш
- 018/508-699, Војна пошта 4983 Ниш
- 017/414-102 локал 41-136, Војна пошта 4984 Бујановац
- 017/414-102 локал 42-012 или 42-158, Војна пошта
4986 Бујановац
- 027/381-388 локал 43-567 или 43-566, Војна пошта
4989 Куршумлија
- 017/414-102 локал 41-166, Војна пошта 4993 Врање
- 027/321-311 локал 41-589 или 41-595, Војна пошта
4994 Прокупље
- 017/414-102 локал 41-208, Војна пошта 4996 Врање
- 018/508-146, Војна пошта 4999 Ниш
- 011/8416-660 или 011/8416-186 локал 30-767, Војна
пошта 5004 Јаково
- 017/414-102 локал 42-210, Војна пошта 5006 Бујановац
- 011/3092-329, Војна пошта 5010 Зуце
- 011/8416-660 локал 30-823, Војна пошта 5011 Јаково
- 036/305-031, Војна пошта 5015 Лађевци
- 036/305-031, Војна пошта 5017 Лађевци
- 037/416-048 и 036/308-490, Војна пошта 5019 Крушевац
- 011/2064-374 или 011/2064-339, Војна пошта 5076
Београд
- 066/8713-011 или 060/3799-913, Војна пошта 5302
Пожаревац
- 018/508-814 или 018/508-836, Војна пошта 5464 Ниш
- 037/416-056, 037/416-081 или 066/8707-415, Војна
пошта 5801 Крушевац
- 019/426-388, Војна пошта 6002 Зајечар
- 013/326-221, Војна пошта 6003 Панчево
- 018/508-392, Војна пошта 6006 Ниш
- 021/4835-441 или 021/4835-424, Војна пошта 6009
Нови Сад
- 011/3201-237, Војна пошта 6011 Београд
- 011/3603-795, Војна пошта 6870 Београд
- 037/416-089, Војна пошта 6910 Крушевац
- 011/3053-214, Војна пошта 8909 Београд
- 011/3205-105, Војна пошта 9808 Београд
- 014/296-015 или 014/296-017, Војна пошта 9845
Ваљево
- 035/8627-539, Војна пошта 9932 Ћуприја
Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије
(www.vs.rs).

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радних места у Управи за
инфраструктуру и Војнограђевинском
центру „Београд“ Сектора за
материјалне ресурсе, пријемом лица
из грађанства у својству војних
службеника, у радни однос на
неодређено време
У Управи за инфраструктуру СМР МО:

1. Референт за изградњу
непокретности, ВСС
1 извршилац

2. Референт за капитално и текуће
одржавање непокретности, ВСС
1 извршилац

3. Референт за управљање и
располагање непокретностима, ВСС
1 извршилац

4. Референт за ревизију планске и
техничке документације, ВСС
1 извршилац

5. Референт за специфичну опрему
- Надзорни орган, ВСС
1 извршилац

6. Деловођа - оператер - архивар,
ССС
1 извршилац

У Војнограђевинском центру „Београд“ УИс СМР МО:

1. Референт ВСС
1 извршилац

2. Референт ВСС
3. Референт ВСС
1 извршилац

4. Референт ВСС
1 извршилац

5. Начелник Групе за
термотехничке и хидротехничке
инсталације и објекте, ВСС
1 извршилац

7. Референт, ВСС
1 извршилац

8. Начелник Групе за правно
заступање, ВСС
1 извршилац
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Управа за инфраструктуру СМР МО:
- редни број 1: завршен грађевински факултет смер
за конструкције, положен стручни испит, сертификат
о познавању рада на рачунару - положени модули 3,
4, 6 и 7, по ECDL стандарду,
- редни број 2: завршен електротехнички факултет
са звањем дипломирани инжењер електротехнике,
сертификат о познавању рада на рачунару - положени модули 3, 4, 6 и 7, по ECDL стандарду,
- редни број 3: завршен правни факултет са звањем
дипломирани правник, сертификат о познавању рада
на рачунару - положени модули 3, 4, 6 и 7, по ECDL
стандарду,
- редни број 4: завршен грађевински факултет са
звањем дипломирани грађевински инжењер - смер
хидротехнички; сертификат о познавању рада на рачунару - положени модули 3, 4, 6 и 7, по ECDL стандарду,
- редни број 5: завршен машински факултет са
звањем дипломирани инжењер машинства - смер
термотехнички или термоенергетски, сертификат о
познавању рада на рачунару - положени модули 3, 4
,6 и 7, по ECDL стандарду,
- редни број 6: завршена средња школа у трајању
од четири године, сертификат о познавању рада на
рачунару - положени модули 3, 4, 6 и 7, по ECDL стандарду.
Војнограђевински центар „Београд“ УИс СМР МО:
- редни број 1: завршен грађевински факултет, смер
конструктивни; најмање 3 године радног искуства у
струци; положен стручни испит; познавање рада на
рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);
- редни број 2: завршен електротехнички факултет
смер јака струја; најмање 3 године радног искуства у
струци; положен стручни испит; познавање рада на
рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);

- редни број 4: завршен грађевински факултет, смер
хидротехнички; најмање 3 године радног искуства у
струци; положен стручни испит; познавање рада на
рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);
- редни број 5: завршен машински факултет смер
термотехнички или термоенергетски; најмање 3 године радног искуства у струци; положен стручни испит;
познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);
- редни број 6: завршен машински факултет смер
термотехнички или термоенергетски; најмање 3
године радног искуства у струци; положен стручни
испит; сертификат за службенике за јавне набавке са
завршеним програмом обуке за службеника за јавне
набавке у складу са Законом о јавним набавкама, и
роковима који су прописани Законом; познавање рада
на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);

1 извршилац
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- редни број 3: завршен електротехнички факултет
смер слаба струја; најмање 3 године радног искуства
у струци; положен стручни испит; познавање рада на
рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);

1 извршилац

6. Референт, ВСС

Пословни центри НСЗ

осуђивани за таква дела казном затвора у трајању од
најмање шест месеци; да су здравствено способни за
рад (у Министарству одбране и Војсци Србије) и да им
раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа (односи се на лица која су у ранијем периоду била у радном
односу у државном органу).

9. Деловођа - архивар, ССС
1 извршилац

- редни број 7: завршен машински факултет смер
термотехнички или термоенергетски; најмање 3 године радног искуства у струци; положен стручни испит:
познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6).

Општи услови конкурса: да су кандидати
држављани Републике Србије; да се против њих не
води кривични поступак због кривичног дела за које
се гони по службеној дужности, односно да нису

- редни број 8: завршен правни факултет; положен
правосудни испит; најмање 3 године радног искуства
у струци; познавање рада на рачунару (ECDL модул
1, 2, 3, 4 и 6).
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- редни број 9: завршена средња школа општег смера или биротехничког усмерења; најмање 3 године
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);
Напомена: за радно место под редним бројем 7 место
рада је Ниш.
Пре пријема у радни однос за кандидате који испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера.
Примљено лице подлеже пробном раду у трајању од
6 (шест) месеци. Пробни рад примљеног лица прати
непосредно претпостављени руководилац, који после
окончања истог даје писано мишљење надлежном
руководиоцу о томе да ли је примљено лице задовољило на пробном раду.
Уколико примљено лице не задовољи на пробном
раду, отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове
конкурса подносе молбу и прилажу следећу документацију: CV са кратком аутобиографијом, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању са просечном оценом (овера од стране надлежног државног органа), фотокопију радне
књижице, писани доказ о стеченом радном искуству
у струци, уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (не старије од 6 месеци), уверење надлежног суда да се против кандидата
не води кривични поступак (не старије од 6 месеци),
оверену фотокопију сертификата или другог доказа
(потврда од факултета или од линценцираних установа за издавање одговарајућих уверења) о познавању
рада на рачунару који обухвата ниво знања од тражених модула по ECDL стандарду.
Сви докази о испуњености услова за пријем достављају се као оригинали или оверене фотокопије
(овера од стране надлежног државног органа). Уверења која се прилажу уз молбу ако нису трајног
карактера не могу бити старија од 6 (шест) месеци.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће се узимати у разматрање и
биће одбачене закључком без права на жалбу.
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
оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности: да
орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на сајту Министарства
одбране: www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење од суда и МУП-а
да се против лица не води кривични поступак, односно
да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање 6 месеци, уверење државног органа у којем је
кандидат био на служби да му радни однос није престао
због повреде дужности из радног односа.
Сагласно одредбама члана 125 Закона о Војсци Србије,
између кандидата који испуњавају опште и посебне
услове конкурса, првенство под једнаким условима
има супружник, односно члан породице погинулог
Бесплатна публикација о запошљавању

професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених
на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног
из једног у друго место службовања.
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4 Одлуке о
утврђивању мера за спровођење стратегије, каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и Министарству одбране и Војсци Србије и Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о утврђивању мера за спровођење
стратегије каријерног вођења и саветовања у Репбулици Србији и Министарству одбране и Војсци Србије, а
који обухватају:
1. просек оцене са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова)
2. психолошку процену кандидата (40% од укупног
броја бодова);
3. усмени разговор са кандидатима (20% од укупног
броја бодова);
4. медицинско-здравствену процену
5. безбедносну проверу.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су
приложени сви докази и који испуњавају све услове
за запослење на радним местима за која конкуришу
биће упућени на психолошку процену капацитета у
надлежне војноздравествене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено
обавештени телефонским путем на бројеве телефона
које су навели у својим пријавама или путем мејла, на
адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка, губе право на даље учешће
у изборном поступку. За кандидате који уђу у ужи
избор, а задовоље процену психолошких капацитета
уз њихову присану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна
агенција.
Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој
способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Молбе са наведеном документацијом по конкурсу, достављати поштом, препоручено, на адресу:
1. За кандидате који конкуришу за радна места у
Управи за инфраструктуру СМР МО: Управа за инфраструктуру СМР МО, 11000 Београд, Немањина 15, са
назнаком „За конкурс“
2. За кандидате који конкуришу за радна места у Војнограђевинском центру „Београд“: Војонграђевински центар „Београд“, УИс СМР МО, 11000 Београд,
Немањина 15, са назнаком „За конкурс“.
У пријави на конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на коју се кандидату достављају обавештења, e-mail адреса, број телефона,
досадашње радно и стручно искуство кандидата,
подаци о посебним знањима и вештинама и доказ у
смислу члана 125 Закона о Војсци Србије.
Крајњи рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном
гласнику РС“, на веб-страници Министарства одбране
Републике Србије, у листу „Одбрана“ дневном листу
„Политика“ и периодичном издавању огласа Националне службе за запошљавање.
Информације о конкурсу могу се добити пози-

вом на телефон 011/2059-131 за Управу за
инфраструктуру и 011/3201-869 за Војнограђевински центар „Београд“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Београд, Немањина 22-26

На основу члана 54, члана 55 и члана 61 став 1 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 и 99/14), члана 17
став 3, члана 19 став 2, члана 20 став 1 и 2 и члана
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), Правилника о саставу конкурсне комисије,
стручној оспособљености, знањима и вештинама које
се оцењују у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места у Државном правобранилаштву Дп-443/16 од 25. априла 2016.
године и Закључка комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-8466/2017
од 29. септембра 2017. године, Државно правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Државно правобранилаштво, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају

1. Радно место: правобранилачки
помоћник - самостални саветник
у Одељењу у Новом Саду
1 извршилац

Опис послова радног места: обрађује сложене
предмете из једне или више области права; саставља
тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање
захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу
извршења и друге поднеске у вези са одговарајућим
поступцима; заступа државне органе, посебне организације и јавне установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим
надлежним органима по овлашћењу Правобраниоца
или заменика; стара се о реализацији правноснажних
одлука и наплати трошкова; предузима мере ради
споразумног решавања спорног односа пре покретања поступка у случајевима у којима природа спора
то допушта; сарађује са органима и организацијама
које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца односно заменика о значајним запажањима до којих дође у току поступка; припрема стручне
извештаје, анализе и обавештења; обавља послове
утврђене годишњим распоредом и друге послове по
налогу заменика и Правобраниоца.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година
радног искуства у струци и положен правосудни испит.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна
знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту (Закон о правобранилаштву,
Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и
обезбеђењу, Закон о враћању одузете имовине и
обештећењу и др.) - провераваће се усменим путем;
вештина комуникације, аналитичког резоновања и
логичког закључивања - провераваће се усменим
путем.
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2. Радно место: правобранилачки
помоћник - самостални саветник
у Одељењу у Зрењанину
1 извршилац

Опис послова радног места: обрађује сложене
предмете из једне или више области права; саставља
тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање
захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу
извршења и друге поднеске у вези са одговарајућим
поступцима; заступа државне органе, посебне организације и јавне установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим
надлежним органима по овлашћењу Правобраниоца
или заменика; стара се о реализацији правноснажних
одлука и наплати трошкова; предузима мере ради
споразумног решавања спорног односа пре окретања поступка у случајевима у којима природа спора
то допушта; сарађује са органима и организацијама
које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца односно заменика о значајним запажањима до којих дође у току поступка; припрема стручне
извештаје, анализе и обавештења; обавља послове
утврђене годишњим распоредом и друге послове по
налогу заменика и Правобраниоца.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
стручна знања из области делокруга рада органа
и из области рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о
извршењу и обезбеђењу, Закон о враћању одузете
имовине и обештећењу и др.) - провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања - провераваће се
усменим путем.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
пет година радног искуства у струци и положен правосудни испит.

4. Радно место: правобранилачки
помоћник - самостални саветник

Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна
знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту (Закон о правобранилаштву,
Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и
обезбеђењу, Закон о враћању одузете имовине и
обештећењу и др.) - провераваће се усменим путем;
вештина комуникације, аналитичког резоновања и
логичког закључивања - провераваће се усменим
путем.

у Одељењу у Лесковцу
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
пет година радног искуства у струци и положен правосудни испит.

Опис послова радног места: обрађује сложене
предмете из једне или више области права; саставља
тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање
захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу
извршења и друге поднеске у вези са одговарајућим
поступцима; заступа државне органе, посебне организације и јавне установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим
надлежним органима по овлашћењу Правобраниоца
или заменика; стара се о реализацији правноснажних
одлука и наплати трошкова; предузима мере ради
споразумног решавања спорног односа пре окретања поступка у случајевима у којима природа спора
то допушта; сарађује са органима и организацијама
које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца односно заменика о значајним запажањима до којих дође у току поступка; припрема стручне
извештаје, анализе и обавештења; обавља послове
утврђене годишњим распоредом и друге послове по
налогу заменика и Правобраниоца.

Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна
знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту (Закон о правобранилаштву,
Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и
обезбеђењу, Закон о враћању одузете имовине и
обештећењу и др.) - провераваће се усменим путем;
вештина комуникације, аналитичког резоновања и
логичког закључивања - провераваће се усменим
путем.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
пет година радног искуства у струци и положен правосудни испит.

3. Радно место: правобранилачки
помоћник - самостални саветник

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
стручна знања из области делокруга рада органа
и из области рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о
извршењу и обезбеђењу, Закон о враћању одузете
имовине и обештећењу и др.) - провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања - провераваће се
усменим путем.

За радно место правобранилачки помоћник - самостални саветник, у Одељењу у Нишу (које је у тексту
конкурса означно редним бројем 5), место рада је
Државно правобранилаштво, Одељење са седиштем
у Нишу, Ниш, Вождова 16.

5. Радно место: правобранилачки
помоћник - самостални саветник

IV Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан,
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.

у Одељењу у Краљеву
1 извршилац

Опис послова радног места: обрађује сложене
предмете из једне или више области права; саставља
тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање
захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу
извршења и друге поднеске у вези са одговарајућим
поступцима; заступа државне органе, посебне организације и јавне установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим
надлежним органима по овлашћењу Правобраниоца
или заменика; стара се о реализацији правноснажних
одлука и наплати трошкова; предузима мере ради
споразумног решавања спорног односа пре окретања поступка у случајевима у којима природа спора
то допушта; сарађује са органима и организацијама
које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца односно заменика о значајним запажањима до којих дође у току поступка; припрема стручне
извештаје, анализе и обавештења; обавља послове
утврђене годишњим распоредом и друге послове по
налогу заменика и Правобраниоца.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година
радног искуства у струци и положен правосудни испит.
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у Одељењу у Нишу
1 извршилац

Опис послова радног места: обрађује сложене предмете из једне или више области права; саставља тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање захтева
за заштиту законитости, предлоге за дозволу извршења
и друге поднеске у вези са одговарајућим поступцима;
заступа државне органе, посебне организације и јавне
установе чији је оснивач Република Србија, а које се
финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим надлежним органима
по овлашћењу Правобраниоца или заменика; стара се
о реализацији правноснажних одлука и наплати трошкова; предузима мере ради споразумног решавања
спорног односа пре окретања поступка у случајевима у
којима природа спора то допушта; сарађује са органима
и организацијама које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца односно заменика о значајним
запажањима до којих дође у току поступка; припрема
стручне извештаје, анализе и обавештења; обавља
послове утврђене годишњим распоредом и друге послове по налогу заменика и Правобраниоца.

III Место рада и трајање радног односа
За радно место правобранилачки помоћник - самостални саветник, у Новом Саду (које је у тексту конкурса означно редним бројем 1), место рада је Државно правобранилаштво, Одељење са седиштем у
Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3.
За радно место правобранилачки помоћник - самостални саветник, у Одељењу у Зрењанину (које је
у тексту конкурса означно редним бројем 2), место
рада је Државно правобранилаштво, Одељење са
седиштем у Зрењанину, Зрењанин, Гимназијска 7.
За радно место правобранилачки помоћник - самостални саветник, у Одељењу у Краљеву (које је у
тексту конкурса означно редним бројем 3), место
рада је Државно правобранилаштво, Одељење са
седиштем у Краљеву, Краљево, Цара Лазара 38.
За радно место правобранилачки помоћник - самостални саветник, у Одељењу у Лесковцу (које је у
тексту конкурса означно редним бројем 4), место
рада је Државно правобранилаштво, Одељење са
седиштем у Лесковцу, канцеларија у Врању, Врање,
Трг републике 1.

На свим оглашеним радним местима радни однос се
заснива на неодређено време.
Заједничко за сва радна места

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Адреса на коју се подносе пријаве за сва
радна места: Државно правобранилаштво, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс и називом радног места на које се конкурише“.
VII Лице које је задужено за давање обавештења
о конкурсу: Ивана Милошевић, тел. 011/363-12-24.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са назначеним
радним местом на које се конкурише;
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- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
- 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 правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења, уговори и др.
акти из којих се може утврдити на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији код надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.

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.

ДОПУНА КОНКУРСА
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која се оверава 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 задржавају надлежност
за оверавање потписа, рукописа и преписа и после 1.
марта 2017. године, а до именовања јавних бележника). Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

За попуну радних места војних службеника и
намештеника у Војсци Србије у радни однос на
неодређено време:

Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о
положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16),
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којма се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег, бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиднеција или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће
је преузети на веб-страници Државног правобранилаштва www.dpb.gov.rs, у делу „Јавност рада - Огласи
и конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Место, дан и време провере оспособљености,
знања и вештина у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и
вештина, која се вреднују у изборном поступку, почеће
од 20. новембра 2017. године, са почетком у 10.00
часова, у просторијама Државног правобранилаштва,
у седишту органа, у Београду, Немањина 22-26, о чему
ће учесници конкурса бити појединачно обавештени
телефоном или телеграмом на бројеве телефона или
адресе које су навели у својим пријавама.

Овај оглас се објављује на огласној табли и веб-страници Државног правобранилаштва, веб-страници
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

У Ваздухопловном заводу
„Мома Станојловић“, Команда
Ратног ваздухопловства и
противваздухопловне одбране
У конкурсу објављеном 18.10.2017. године, у публикацији „Послови“ број 747, техничком грешком је
испуштен део текста који се односи на опште услове и
посебне услове за радна места под 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Текст који је изостављен у целости гласи:
Општи услови конкурса: да су кандидати држављани Републике Србије, да су здравствено способни за
службу у Војсци Србије, да имају прописану врсту и
степен образовања, да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци и да им раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа.
Посебни услови конкурса:
Радно место 1: завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер
машинства или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање једног страног језика (предност енглески и руски), познавање рада на рачунару.
Радно место 2: завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер
машинства, смер производња, или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање једног
страног језика (предност енглески и руски), познавање
рада на рачунару, CAD-CAM.
Радно место 3: завршене студије електротехничког
инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер електротехнике или специјалиста струковни инжењер електротехнике (240 ЕСПБ),
смер: електроенергетика, познавање једног страног
језика (предност енглески и руски), познавање рада
на рачунару.

Напомене: Сагласно члану 64 Закона о државним
службеницима, кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном
раду у трајању од 6 месеци.

Радно место 4: завршене студије организационих
или рачунарских наука или електротехничког и рачунарског инжењерства, поседовање стручног назива
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (240 ЕСПБ), дипломирани информатичар, специјалиста струковни информатичар (240
ЕСПБ), дипломирани инжењер организационих наука
или специјалиста струковни инжењер oрганизационих наука (240 ЕСПБ), смерови студија: информациони системи, математика и рачунарство, познавање
једног страног језика (предност енглески и руски).

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на
које конкуришу, у којима наводе које доказе су приложили и уз коју од пријава су приложили доказе који се
цене у изборном поступку.

Радно место 5: завршене студије правних наука,
поседовање стручног назива дипломирани правник,
положен правосудни испит, познавање једног страног
језика (предност енглески и руски), познавање рада
на рачунару.

Бесплатна публикација о запошљавању

Радно место 6: завршене студије правних наука,
поседовање стручног назива дипломирани правник,
положен испит службеника за јавне набавке, познавање једног страног језика (предност енглески и
руски), познавање рада на рачунару.
Радно место 7: завршена средња школа за електроенергетска занимања, поседовање 5. степена стручне
спреме (ВКВ), односно специјализација.
Радно место 8: завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер
машинства или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање једног страног језика (предност енглески и руски), познавање рада на рачунару.
Радно место 9: завршене студије организационих
наука, поседовање стручног назива дипломирани
инжењер организационих наука или специјалиста
струковни инжењер организационих наука (240 ЕСПБ),
познавање рада на рачунару, познавање једног страног језика (предност енглески и руски).

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Београд, Немањина 22-26
На основу члана 54, члана 55 и члана 61 став 1 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 и 99/14), члана 17
став 3, члана 19 став 2, члана 20 став 1 и 2 и члана
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), Правилника о саставу конкурсне комисије,
стручној оспособљености, знањима и вештинама које
се оцењују у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места у Државном правобранилаштву Дп-443/16 од 25. априла 2016.
године и Закључка комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-8466/2017
од 29. септембра 2017. године, Државно правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Државно правобранилаштво, Београд, Немањина
22-26
II Радна места која се попуњавају

1. Радно место: правобранилачки
помоћник
послови заступања и сарадње са
Европским судом за људска права,
у звању самостални саветник, у
Одељењу за заступање Републике
Србије пред Европским судом за
људска права
1 извршилац

Опис послова радног места: обрађује сложене
предмете пред Европским судом за људска права,
припрема поднеске за Европски суд за људска права; сарађује са судовима и органима државне управе
у вези са припремом одговара на представке Европском суду за људска права; прикупља потребне
информације увидом у списе предмета и прикупља
информације на основу којих су донесене одлуке у
поступцима пред правосудним или органима државне
управе у Републици Србији у вези са којима је поднесена представка Европском суду за људска права;
припрема поднеске у слаучајевима у којима је Република Србија интервенисала, поступа у вези са склапањем поравнања и давањем једностраних декларација по налогу заменика-заступника; стара се о
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извршавању пресуда Европског суда за људска права
и изграђује нацрте акционих планова и извештаја о
њиховом извршавању, по налогу заменика-заступника; по налогу заменика-заступника учествује на састанцима Комитета министара Савета Европе у вези са
извршавањем пресуда Европског суда за људска права; обавља и друге послове по налогу Правобраниоца
и заменика-заступника.

резоновања и логичког закључивања - провераваће се
усменим путем; познавање енглеског језика - провераваће се увидом у сертификат или други доказ о познавању енглеског језика; познавање рада на рачунару
- провераваће се увидом у писани доказ о завршеној
обуци за рад на рачунару или практичним радом на
рачунару (када кандидат не приложи писани доказ о
завршеној обуци за рад на рачунару).

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година
радног искуства у струци, положен правосудни испит,
знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

III Место рада и трајање радног односа: Државно правобранилаштво, Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
стручна знања из области делокруга рада органа и
из области рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Европска конвенција за заштиту људских
права и основних слобода и пракса Европског суда за
људска права у односу на Републику Србију) - провераваће се усменим путем; вештина комуникације,
аналитичког резоновања и логичког закључивања
- провераваће се усменим путем; познавање енглеског језика - провераваће се увидом у сертификат или
други доказ о познавању енглеског језика; познавање
рада на рачунару - провераваће се увидом у писани доказ о завршеној обуци за рад на рачунару или
практичним радом на рачунару (када кандидат не
приложи писани доказ о завршеној обуци за рад на
рачунару).

2. Радно место: правобранилачки
помоћник

послови праћења извршавања
пресуда Европског суда за људска
права, у звању саветник, у Одељењу
за заступање Републике Србије пред
Европским судом за људска права
1 извршилац
Опис послова радног места: од надлежних домаћих
органа прикупља релевантне информације у вези са
извршавањем пресуда и препрема нацрте извештаја
у вези са извршавањем пресуда које одобрава заменик-заступник; по налогу заменика-заступника учествује
на састанцима Комитета министара Савета Европе у
вези са извршавањем пресуда Европског суда за људска права; координира превод и објављивање пресуда
и релевантних одлука Европског суда за људска права;
учествује у припреми поднесака за Европски суд за људска права; по налогу заменика-заступника представља
Републику Србију на састанцима Комитета министара
Савета Европе у вези са извршавањем пресуда Европског суда за људска права и учествује на састанцима
других стручних тела организованих у оквиру Савета
Европе у вези са извршавањем обавеза које произилазе
из Европске конвенције о људским правима и основним
слободама; обавља и друге послове по налогу Правобраниоца и заменика-заступника.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године
радног искуства у струци, положен правосудни испит,
знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна
знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту (Закон о правобранилаштву,
Европска конвенција за заштиту људских права и
основних слобода и пракса Европског суда за људска
права у односу на Републику Србију) - провераваће се
усменим путем; вештина комуникације, аналитичког
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На оглашеним радним местима радни однос се заснива на неодређено време.
Заједничко за сва радна места
IV Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан,
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
V Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места: Државно правобранилаштво, 11000 Београд,
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“ и називом радног места на које се конкурише.
VII Лице које је задужено за давање обавештења
о конкурсу: Ивана Милошевић, тел. 011/3631-224.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана писана пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству, са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава
у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо
њега; 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 правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и др. акти из којих се
може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског
језика и познавања рада на рачунару.
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 фотокопији
која се оверава 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 задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа и
после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних
бележника). Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/16), прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којма се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву
и сам, а у циљу ефикаснијег, бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиднеција или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће
је преузети на веб-страници Државног правобранилаштва www.dpb.gov.rs, у делу „Јавност рада - Огласи
и конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у
изборном поступку, почеће од 20. новембра 2017.
године, са почетком у 10.00 часова, у просторијама Државног правобранилаштва, у седишту органа,
у Београду, Немањина 22-26, о чему ће учесници
конкурса бити појединачно обавештени телефоном
или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.
Напомене
Сагласно члану 64 Закона о државним службеницима, кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду
у трајању од 6 месеци. Кандидати који конкуришу
на оба оглашена радна места подносе појединачне
пријаве за свако радно место на које конкуришу, у
којима наводе које доказе су приложили и уз коју од
пријава су приложили доказе који се цене у изборном поступку.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији код надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас се објављује на огласној табли и веб-страници Државног правобранилаштва, веб-страници
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Министарство финансија - Управа за дуван, на основу члана 54 и 55 Закона о државним службеницима
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/2014 и 94/17) и члана 17 став 1 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 112-9497/2017 од
29. септембра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА - УПРАВИ ЗА ДУВАН

тематичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године; најмање три године радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; знање рада
на рачунару (MS Word, MS Excel, Internet, познавање
алата за израду база података); познавање рачунарских мрежних сервиса; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о дувану (делокруг рада Управе за дуван) и Закона о информационој безбедности (мере заштите) - провераваће се усменим путем; знање рада на рачунару
(MS Word, MS Excel, Internet, познавање алата за израду
база података) - провераваће се практичним радом на
рачунару; вештине комуникације - провераваће се усменим путем; познавање енглеског језика - провераваће се
увидом у сертификат или неки други доказ.
III Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог,
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија - Управа за дуван, Београдска 70/1,
Београд.

V Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за дуван, 11000 Београд, Београдска 70/1, са назнаком: „За јавни конкурс”.

II Радно место које се попуњава:

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је
могуће преузети на веб-страници Управе за дуван www.duvan.gov.rs, у делу „Запошљавање/ Конкурси за
извршилачка радна места“.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Ружица Петровић, телефон 011/3021-823.

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

VII Услови за рад на свим радним местима:
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 6 месеци.

X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 23. новембра 2017. године у просторијама Министарства финансија - Управе за дуван, Београд, Београдска 70/1, о чему
ће учесници конкурса благовремено бити обавештени
на бројеве телефона или адресе које наведу у својим
пријавама.

Администратор мрежних сервиса и
база података, у звању сарадник
у Групи за информационокомуникационе и опште послове
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља послове у
вези са интернет презентацијом Управе, врши инсталацију, администрацију и конфигурацију информационо-комуникационог система Управе и сервера,
прати развој информационих технологија, увођење
савремених метода управљања мрежним системом
и заштитом података, врши ажурирање података на
веб сајту Управе и на порталу еУправе; идентификује
и отклања застоје и грешке у раду база података и
информационог система Управе, сарађује са органима и привредним субјектима у вези са одржавањем
и сервисирањем и набавком нове рачунарске и друге
техничке опреме, стара се о безбедности база података Управе и заштити података од злоупотребе, врши
редовни дневни и недељни бекап података насталих у раду Управе и сходно томе координира активности између организационих јединица, врши дневну
контролу рада мрежног система и сервера и заштиту података и сарађује са овлашћеним сервисним
центрима за поправку системске опреме; учествује
у изради нацрта плана набавки везано за набавку,
текуће одржавање и поправку основих средстава у
власништву Управе и у реализацији усвојеног плана;
пружа техничку подршку запосленима у коришћењу
информационо-комуникационе опреме и база података, прати и анализира ефикасност и рационалност
коришћења рачунарске опреме и предлаже мере за
унапређење коришћења исте; учествује у припреми
нацрта пројеката и пратеће пројектне документације,
прати и примењује нове верзије оперативног система, израђује и имплементира апликативни софтвер
и пословне апликације за Управу; oбавља послове
у вези са спровођењем прописа који уређују област
електронског пословања, информационих технологија и успоставља електронско пословање и повезивање са другим органима на нивоу Управе, припрема
извештаје и информације; пружа подршку у правилној
примени прописа из области електронског канцеларијског пословања и архивирања, прве помоћи, управљање отпадом, заштитом од елементарних непогода
и других несрећа, противпожарном заштитом имовине и о томе сачињава извештаје, израђује потребне
акте сходно релевантним прописима; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-маБесплатна публикација о запошљавању

IV Место рада: Београд, Београдска 70/1.

VIII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа „Послови” Националне службе за
запошљавање.
IX Докази који се прилажу: потписана пријава
са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству; 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; 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 може
утврдити у ком периоду, на којим пословима и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал
или оверана фотокопија сертификата или другог доказа
о познавању енглеског језика.

Напомена
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду у трајању од 6
месеци. Кандидат који нема положен државни стручни испит може се примити на рад под условом да
положи државни стручни испит до окончања пробног
рада. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене
закључком конкурсне комисије.

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

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.

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.
Напомена
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници Mинистарства финансија - Управе за дуван:
www.duvan.gov.rs, веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном
издању огласника „Послови” Националне службе за
запошљавање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

01.11.2017. | Број 749 |
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
На основу члана 34 Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), члана 59 Закона о заштити података о личности („Службени гласник
РС”, број 97/08 и 104/09 - др. Закон 68/2012 - одлука
УС и 107/2012), 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 и 104/09 и 99/14), члана 20 и 21Уредбе 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
члана 3 став 5 и 6 Правилника о попуњавању радних
места у Служби Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности број: 110-005/2010-01 од 20.10.2010. године, 110-00-12/2013-04 од
18. новембра 2013. године и број 110-00-00001/201501 од 02.03.2015. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
У СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
I Орган у коме се раднo местo попуњава: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности, Београд, Булевар краља Александра 15
II Радно место које се попуњава:

Помоћник генералног секретара

Сектор за сарадњу и извештавање,
одређен под редним бројем 60 чланом
48 Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Служби Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података
о личности број: 110-00-4/2017-04 од
21. фебруара 2017. године, положај,
друга група
1 извршилац
Опис послова: руководи, планира, организује, координира и надзире рад у Сектору, старајући се о благовременом и стручном извршавању радних задатака
запослених; организује стручне и консултативне састанке и пружа стручну помоћ запосленима у Сектору;
координира активности у вези сарадње и пројеката;
стара се о организацији и координацији активности у
вези међународне и друге сарадње Повереника; стара се о Интернет презентацији и ажурности Информатора о раду Повереника; припрема нацрте аката у
сложенијим стварима; стара се о припреми документације за поступање Повереника по захтевима у вези
са радом Сектора; координира припремом извештаја
Повереника као и о раду Сектора; обавља и друге
послове које одреди генерални секретар.
Услови: стечено високо образовање из научне
области у оквиру образовно научног поља друштвено
хуманистичких или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
девет година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, познавање енглеског језика
и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја, Закона о заштити података о личности, познавање права Европске уније из области
слободног приступа и заштите података о личности.
Познавање наведених прописа провераваће се усме-
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но; познавање рада на рачунару, провераваће се
практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика провераваће се усмено разговором; вештина
комуникације, организационе способности, вештина
руковођења и вештина логичног и аналитичког резоновања провераваће се усмено разговором и увидом
у податке из пријаве.
III Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место,
провера оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Булевар краља Александра 15,
почев од 21. новембра 2017. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени путем телеграма или имејла
на адресе које наведу у својим пријавама.
IV Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 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; оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено потребно 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.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије
доказа, исте морају бити оверене код јавног бележника, у општини или суду.
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. Наведене доказе кандидат може доставити
уз пријаву, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Уколико се кандидат одлучи да не достави (сам) наведена документа, потребно је да попуни изјаву којом се
саглашава да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција, а коју изјаву је могуће преузети на web страници Повереника за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности: http://
www.poverenik.rs/sr/oglasi/konkursi.html.
Попуњену
изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 11000 Београд, Булевар краља Александра 15, са назнаком „За јавни конкурс”.

VIII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Небојша Станивуковић, тел. 011/3408945, од 10.00 до 14.00 часова и на e-mail: nebojsa.
stanivukovic@poverenik.rs.
Опште напомене: Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду, као и
непотпуне, неблаговремене, недопуштене, непотписане и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Посебне напомене: Рад на положају траје 5 година, место рада је Београд, Булевар краља Александра
15. Лице које нема положен државни стручни испит
може да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је
дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од
5 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс и да Поверенику за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности достави доказ
о положеном државном стручном испиту у року од 20
дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс за попуњавање положаја.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности: www.poverenik.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
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
УСТАВНИ СУД
На основу члана 7 став 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 41/07 и 109/09) и члана 2 Правилника о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуну положаја и извршилачких радних места у Стручној служби
Уставног суда, Су број 145/08 од 29. маја 2008. године
и Су број 70/1 од 21. јануара 2016. године, Уставни
суд оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Уставни суд, Београд, Булевар краља Александра 15
II Радна места која се попуњавају

1. Радно место за административне
послове код судија Уставног суда,
звање референт

Одсек за правне, кадровске и
опште послове, Служба за опште и
финансијске послове, Стручна служба
Уставног суда
1 извршилац
Опис послова: обавља административне послове за
судије Уставног суда; обавља административно-техничке послове у вези са припремом седница Уставног
суда и седница Великих и Малих већа, седница радних тела Уставног суда, јавних расправа и других
састанака; припрема материјале за учешће судија
Уставног суда на седницама Уставног суда и седницама Великих и Малих већа, радних тела Уставног суда
и за учешће на другим скуповима и састанцима; врши
пријем предмета и води евиденцију о кретању предмета; води одговарајуће интерне евиденције о предметима, седницама Уставног суда, седницама Великих
и Малих већа и седницама радних тела Уставног суда;
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обавља биротехничке послове у вези са припремом
реферата и других материјала за учешће судија на
стручним скуповима; води евиденцију службених обавеза судија Уставног суда; обавља директну и телефонску комуникацију за потребе судија Уставног суда;
прима и шаље факсове, пошту и електронску пошту;
по налогу судије Уставног суда организује састанке
и води белешке о одржаним састанцима; стара се о
обезбеђивању канцеларијског материјала за потребе
судија Уставног суда; обавља и друге административне и опште послове по налогу судија и секретара
Уставног суда.
Услови: средња школска спрема друштвеног смера
у четворогодишњем трајању, најмање две године
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, знање дактилографије и познавање рада на
рачунару (Word, Excel, Internet).
Стручна оспособљеност, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
уставноправног система и организације власти у
Републици Србији, прописа којима се уређују надлежност, организација и рад Уставног суда и прописа из
канцеларијског пословања, вештине логичког и аналитичког резоновања и способности комуникације
провериће се усмено, а познавање рада на рачунару увидом у доказ о познавању рада на рачунару или
практичном провером на рачунару уколико овај доказ
не поседује.

2. Радно место за административнотехничке послове у малим већима,
комисијама и одборима, звање
референт
Одсек за правне, кадровске и
опште послове, Служба за опште и
финансијске послове, Стручна служба
Уставног суда
2 извршиоца

Опис послова: врши електронски пријем уставносудских предмета са одобреним предлозима одлука, решења и закључака за разматрање на седници
Малог већа и одбора; врши пријем материјала и документације за разматрање на седници комисије, прегледа њихову комплетност, евидентира пријем тих
предмета и аката, врши њихово разврставање према
врсти донете одлуке, односно акта и уписује их у базу
података; припрема, умножава и технички обрађује
материјале за одржавање седнице комисије; припрема нацрте дневних редова седнице Малог већа и
одбора, а по налогу председника или секретара комисије и нацрт дневног реда седнице комисије; води
евиденцију свих административно-техничких послова
у вези са дневним редом, записником, мишљењима,
ставовима и закључцима одбора и комисија; припрема нацрт записника са седнице Малог већа; припрема
појединачне записнике о већању и гласању на седницама Малог већа; води електронску базу података од
значаја за рад Малог већа, комисије и одбора; припрема писмене отправке решења и закључака донетих на седници Малог већа након њиховог потписивања и заједно са потписаним записником о већању
и гласању их доставља обрађивачима предмета ради
експедовања; води статистику у вези са радом Малог
већа, комисије и одбора; обавља остале административне, техничке, биротехничке и информатичке
послове за потребе Малог већа, комисије и одбора по
налогу председника Малог већа, комисије и одбора,
као и секретара комисије и одбора.
Услови: средња школска спрема друштвеног смера
у четворогодишењем трајању, најмање две године
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, знање дактилографије и знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet).
Стручна оспособљеност, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
уставноправног система и организације власти у Републици Србији, прописа којима се уређују надлежност,
организација и рад Уставног суда и прописа из канцеларијског пословања, вештине логичког и аналитичког резоновања и способности комуникације провеБесплатна публикација о запошљавању

риће се усмено, а знање рада на рачунару увидом
у доказ о знању рада на рачунару или практичном
провером на рачунару уколико овај доказ не поседује.
Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви тражени докази
и који испуњавају услове за оглашена радна места
провера стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата за попуну извршилачких радних места обавиће се почев од 23. новембра 2017. године. О термину и месту учесници конкурса биће обавештени телефонским путем или електронском поштом на контакте
које су навели у пријавама.
III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15.
IV Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
V Рок за подношење пријава на конкурс и
садржина пријаве: Рок за подношење пријава
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Пријава
на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с
кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на конкурс.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: биографија са наводима о досадашњем радном
искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе или уверења којим се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и оригинал
или оверена фотокопија доказа о најмање две године
радног искуства у струци (потврда, решење или други
акти којима се доказује на којим пословима и са којом
стручном спремом и у ком периоду 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 државни службеник
нераспоређен.
Сви докази прилажу се 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.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну
од могућности: да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Уставног суда www.
ustavni.sud.rs у рубрици „Конкурси“. Кликом на линк
www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/
Obrazac_izjave_2.doc може се преузети пример изјаве.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
VII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Уставни
суд, Београд, Булевар краља Александра 15, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места“.
IX Лице које је задужено за обавештења о конкурсу у периоду од 10 - 12 часова: Благица Станојковић, тел. 011/285-5168.
X Напомене: Кандидати који конкуришу на оба радна места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени 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. Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Уставног суда, на порталу е-управе, на огласној табли, 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 роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КИКИНДА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА
ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ И ДНЕВНИМ
ЦЕНТРОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И
ПЕНЗИОНЕРА
23330 Нови Кнежевац, Светог Саве 1
тел. 0230/81-822

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четириг године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив дипломирани социјални радник и да има
најмање 5 година радног искуства у струци; да није
правоснажно осуђен за кривично дело 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; да је пунолетан држављанин РС. Уз доказе
о испуњености услова из конкурса кандидат је дужан
да поднесе и програм рада за мандатни период који
разматра Управни одбор Центра у поступку давања
мишљења за именовање директора. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих
и пензионера, Нови Кнежевац, Светог Саве 1.
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ПИРОТ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАД
18320 Димитровград, Балканска 7

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и
андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник и да има најмање пет година радног искуства у струци, општа
здравствена способност, као и да није осуђиван за
дела која га чине неподобним за вршење функције
директора. Кандидат за директора центра уз прописану документацију подноси програм рада за мандатни период. Уз пријаву кандидати су дужни да
доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, диплому о завршеној стручној спреми, уверење о здравственој способности, уверење да
нису осуђивани, уверење да се против њих не води
кривични поступак, односно да није поднет захтев
за спровођење истраге или одређених истражних
радњи, да није подигнута оптужница или оптужни
предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности (пред основним и вишим
судом/тужилаштвом) и потврду о радном стажу. Наведена документа доставити у оригиналу или овереној
копији. Пријаве са потребним доказима доставити на
горенаведену адресу, непосредно или путем поште,
са назнаком „За конкурс за именовање директора”.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
јавног конкурса у гласилима Националне службе за
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.

ДОМ КУЛТУРЕ БАБУШНИЦА
18300 Бабушница, Саше Ивковића 1

Директор

на мандатни период од 4 године
Опис послова: организује рад и пословање, одговоран је за законитост рада установе; представља
и заступа установу; извршава одлуке органа управљања; израђује годишњи план пословања и развојни план и учествује у изради финансијског плана и
плана набавки; израђује годишње извештаје о пословању и подноси их органу управљања на усвајање;
одлучује о појединачним правима и обавезама запослених; доноси акт о организацији и систематизацији
послова; врши и друге послове предвиђене уговором
о раду, законом, статутом и другим прописима; за свој
рад директор је одговоран органу управљања.
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним
академским студијама у трајању од најмање четири
године, постдипломске или академске студије - мастер; најмање пет година радног искуства у струци од
чега најмање три године радног искуства у култури;
држављанство Републике Србије. Кандидат треба
да достави предлог рада и развоја установе. Поред
услова који су предвиђени Законом о култури, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да нема
законских сметњи за његово именовање, односно да
није осуђиван за кривично дело против привреде и
правног саобраћаја; да поседује организаторске способности. Неопходно је да кандидати приложе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); диплому о стеченој високој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија); доказ
о радном искуству у области културе (фотокопија
радне књижице и/или потврда послодавца); уверење
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да нису осуђивани за кривично дело и да се против
њих не води кривични поступак (не старије од шест
месеци); уверење о здравственој спосособности (не
старије од шест месеци); оверену фотокопију личне
карте; биографију са контакт подацима. Кандидат за
директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе. Рок за подношење пријаве на конкурс
је 15 дана од дана оглашавања. Лице које је задужено
за давање обавештења о конкурсу: Винко Димитријевић, председник Управног одбора, контакт телефон
010/385-9154. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс за директора”. Са
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања Управни
одбор ће обавити разговор у просторијама Дома културе Бабушница, Саше Ивковића 1, након завршетка
конкурса, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

ПОЖ АРЕВАЦ
КУЛТУРНО СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Партизанска 1

поступак за кривична дела која га чине неподобним за
рад у државним органима. Кандидат мора да поднесе
следеће документе, у оригиналу или овереној фотокопији: пријаву, својеручно потписану, са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе); потврду о радном
искуству у струци; уверење да није осуђиван; уверење да се против њега не води кривични поступак,
односно није стављен захтев за спровођење истраге
или одређених истражних радњи, да није подигнута
оптужница или оптужни предлог за кривична дела
за која се гоњење предузима по службеној дужности.
Кандидат уз прописану документацију мора да поднесе и програм рада за мандатни период на који се
врши избор. Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана и почиње тећи наредног дана од дана оглашавања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„За јавни конкурс за именовање директора“. Све
додатне информације могу се добити на број телефона: 025/5742-048.

Трговина и услуге

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да поседује високо образовање на основним академским студијама у трајању од најмање 4 године;
да има најмање 5 година радног искуства у струци;
да својим програмом учини вероватним квалитетно
обављање послова директора. Посебан услов - кандидат за директора дужан је да предложи Програм
рада и развоја Културно спортског центра - Пожаревац за мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне документације. Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс, као доказе о испуњености
услова прописаних конкурсом, приложи у оргиналу
или овереној фотокопији следећу документацију: уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци); диплому о стеченом образовању;
доказ о радном искуству (потврда да кандидат има
најмање 5 година радног стажа у струци - са овереном фотокопијом радне књижице); уверење МУП-а о
неосуђиваности (не старије од шест месеци); уверење
да против кандидата није покренута истрага, нити да
је подигнута оптужница, односно да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци); краће
биографске податке са прегледом кретања у радном
односу и предлог Програма рада за мандатни период.
Рок за пријаву на конкурс је 14 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком
“Конкурсна документација”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СОМБОР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Кнез Михајлова 41
тел. 025/5742-048

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду
треба да испуњава и следеће посебне услове: да је
држављанин Републике Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, падагошких и андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив дипломирани социјални
радник, да има најмање пет година радног искуства у
струци и да поседује организационе способности, да
није осуђиван и да се против њега не води кривични

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ДИМНИЧАР” АД
Београд, Делиградска 26

Помоћни радник

на одређено време
15 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно искуство није битно; да кандидат није осуђиван.
Трајање конкурса: 23.11.2017. Контакт телефон:
011/2646-355, локал 50, путем мејла: irena.kulic@
dimnicar.com.

ТЗР „КОД ДВА ЗГОДНА“
11000 Београд, Кнез Милетина 48
тел. 063-825-9415

Продавац у маркету
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен степен стручне спреме,
пожељно радно искуство на наведеним пословима.
Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

ЗТР ПЕКАРА „КИРЋАНСКИ“
11050 Београд - Звездара
Булевар краља Александра 246

Радница на пословима паковања
робе и припреме филова у пекари
УСЛОВИ: средњa стручна спрема, без обзира на образовни профил; радно искуство је небитно. Ради се
40 сати недељно, искључиво у преподневној смени,
слободан дан је увек недељом. Кандидати се могу
јавити на број телефона: 011/2862-585 и могу доћи
лично на адресу: Булевар краља Александра 246, радним данима, од понедељка до петка, у 13 часова.

Продавац у пекари
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на образовни профил; радно искуство је небитно. Ради се 40
сати недељно, рад је у сменама. Кандидати могу доћи
лично на адресу: Булевар краља Александра 246, радним данима, од понедељка до петка, у 13 часова. Контакт особа је Александар Кирћански.
Конкурс је отворен до 07.11.2017.
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„ПРОФИ-АЛУПЛАСТ“ ДОО ЧАЧАК
Чачак, Браће Станић бб
тел. 063/633-373
e-mail: profialuplast@eunet.rs

Пословни секретар

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, економске, грађевинске или машинске струке (у обзир долазе и матуранти гимназије); пожељно радно искуство
на сличним пословима. Пробни рад траје три месеца.
Трајање конкурса: 15 дана. Кандидати пријаве могу
да пошаљу поштом или на e-mail: profialuplast@eunet.
rs или да се јаве на телефоне 063/633-373 и 032//379777, лице за контакт: Бранко Терзић.

ДОМАЋА МЛЕКАРА
Маглић, Ћирпанова 36
тел. 062/240-072
e-mail: daljevicrada@gmail.com

Продавац у малопродаји
на одређено време

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен, продавац. Рад у сменама.
Слање пријава поштом или мејлом. Рок за пријаву је
30.11.2017.

UTR „BOSS“ СУБОТИЦА
Суботица, Матије Корвина 7-8
тел. 065/968-7777
e-mail: posao@bosscaffe.com

Конобар - шанкер
15 извршилаца

Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану - пицерији.

Кувар

10 извршилаца
Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и пица.

Посластичар

10 извршилаца
Опис посла: послови посластичара у ресторану пицерији.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; обавезно радно искуство у траженом занимању.
Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама, послодавац пружа подршку приликом запошљавања брачних парова (другом супружнику пружа
помоћ у обезбеђивању запослења код другог послодавца у Суботици). Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу и-мејлом или
да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт
Ивана Чакић.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Касир/касирка

на одређено време 12 месеци
за рад у Вршцу
10 извршилаца
Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца, наплаћивање продате робе по важећим ценама
уз издавање фискалног рачуна, вршење примопредаје касе и послова и предаје пазара на крају смене, љубазно и коректно понашање према купцима и
колегама, поседовање уредне санитарне књижице.
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни.
Обезбеђен је смештај; рад је у сменама. Послодавац
организује обуку за рад на каси. Потребна је прецизБесплатна публикација о запошљавању

ност и одговорност запослених лица у раду са новцем;
неопходно је да кандидати буду спремни на тимски
рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да
уче и напредују. Послодавац редовно исплаћује плату, бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) - плус
бонуси и награде. Трајање конкурса до попуне радног
места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање ради пријављивања за групни
разговор са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Точилац горива

на одређено време 12 месеци
за рад у Вршцу
10 извршилаца
Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво, наплаћивање продатог горива по важећим
ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење сменског и дневног пописа горива, по завршетку посла у
задњој смени обезбеђивање инвентара и објекта од
евентуалне штете, љубазно и коректно понашање
према купцима и према колегама, уредно подвргавање санитарном прегледу и поседовање уредне
санитарне књижице.
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни.
Обезбеђен је смештај; рад је у сменама; ноћни рад.
Послодавац организује обуку за дато радно место.
Потребна је прецизност и одговорност у раду са новцем; неопходно је да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни
да уче и напредују. Послодавац редовно исплаћује
плату, бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) плус бонуси и награде. Трајање конкурса до попуне
радног места.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/65-82-345,
064/65-82-346
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима
обезбеђења

50 извршилаца
место рада: Београд, Суботица,
Сомбор, Ниш, Крушевац, Панчево,
Ваљево, Мајданпек, Горњи Милановац,
Доњи Милановац, Ужице и Врбас, на
одређено време
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил, без обзира на радно
искуство; пожељно основно познавање енглеског или
руског језика. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Кандидати могу да се јаве на наведене телефонe или да своје радне биографије доставе на имејл
послодавца.

„VIP SECURITY“ DOO
тел. 011/2282-970, 069/2737-222
e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења

место рада: подручје Републике
Србије изузев Београда, на одређено
време 12 месеци
100 извршилаца
Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У
ОСИГУРАЊУ
„ПМП ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ“
ДОО, БЕОГРАД

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на
радно искуство; пожељно је да кандидат има положен
стручни испит ППЗ и обуку за руковање оружјем. Рад у
сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем
телефона или послати радну биографију на наведену
мејл адресу. Лице за контакт Ирена Ђорђевић.

Заступник у осигурању

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЧУДЕСНА ШУМА“

Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

место рада: сви градови и места
на подручју Републике Србије, рад
на привременим и повременим
пословима
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI,VII степен стручне спреме, најмање 20
година радног искуства. Рад ван просторија послодавца.
ОСТАЛО: високоатрактивна накнада, бесплатна
обука у организацији ПМП ради стицања лиценце
Народне банке Србије, могућност % учешћа у власничкој структури, могућност учешћа у креирању развоја привредног друштва, могућност напредовања до
позиције директора. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се лично јаве послодавцу на
адресу: Исмета Мујезиновића 19/4, 11070 Нови Београд, радним даном 9-15 часова или да доставе радну биографију путем поште, лице за контакт: Радиша
Јовановић.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: кувар, II, III, IV степен стручне спреме.

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, II, III, IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Место рада: Лукавица (пут за Аранђеловац);
обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања конкурса:
до попуне радних места. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на горенаведени телефон, особа за
контакт Немања Недељковић.

„ЛАСТВА“ ДОО
Чачак, Булевар Танаска Рајића 119
тел. 032/512-0775
e-mail: lastva@mts.rs

Комерцијалиста

за рад на терену, у Београду
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б
категорије; радно искуство у продаји школског, канцеларијског и рекламног материјала - годину дана. Рок
трајања конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да
доставе послодавцу путем мејла адресе или телефона.

01.11.2017. | Број 749 |

21

Трговина и услуге

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ
Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; обавезно познавање бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду; радно искуство није
неопходно. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати могу своје радне биографије да доставе на
имејл послодавца. Лице за контакт Слободан Савић.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“
АДО
11000 Београд, Македонска 4
тел. 064/8345-472

за рад у Лазаревцу и Барајеву, на
одређено време
4 извршиоца
Опис посла: продаја неживотних осигурања на терену.
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без
обзира на радно искуство, познавање рада на рачунару MS Office. Радне биографије слати на адресу: Дунав
осигурање - Лазаревац, 11550 Лазаревац, Карађорђева 39. Оглас отворен до попуне радних места.

„МИЈА“ ДОО МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Негосавље
тел. 064/808-1377

Mушко - женски фризер

Ауто-електричар

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог
образовног профила; радно искуство 12 месеци.
Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу
јавити послодавцу путем имејла или телефоном. Лице
за контакт Жељко Баришић.

„АСТРАДАС“ ДОО
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 7б
тел. 060/312-15-12

Мушко - женски фризер
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци. Пријаве
слати на e-mail: office@astradas.rs, у року од 30 дана
од дана објављивања огласа.

„МИНТ 011“ ДОО
11000 Београд, Карађорђева 61а
тел. 060/4444-644

Кувар

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства на наведеним пословима. Кандидати
треба да се јаве на број телефона: 060/4444-644 или
065/319-5482, Милутин Шијановић. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

ДОО „Л - ПЛАСТ БАГС”

2 извршиоца

УСЛОВИ: ауто-електричар, III степен стручне спреме.

Ауто-механичар
5 извршилаца

Продавац на одељењу деликатеса,
пекаре

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени и-мејл. Рок за пријаву до 10.11.2017.

МИРОСЛАВА ПОПОВ
PR HOUSE OF ENGLISH NOVI SAD

Пословни секретар

УСЛОВИ: возач са возачком дозволом Д или Д1 категорије.

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне
спреме; основна информатичка обука; енглески језик
- средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени
телефон од 12 до 17 часова.

Лице за контакт Мијодраг Додеровић.

„ПФС СЕРВИС“ ДОО

„КОНЗУЛ“ ДОО

21000 Нови Сад, Јанка Чмелника 35а
e-mail: office@pfs.rs

21000 Нови Сад, Стевана Мусића 1
e-mail: aleksandar.pesevic@konzul.rs

Референт за безбедност и здравље
на раду, заштита животне средине
и ППЗ
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер заштите животне средине или VI/2 степен, инжењер заштите животне средине. возачка дозвола Б категорије;
основна информатичка обука; обезбеђен превоз;
пожељно знање енглеског језика; положен стручни испит из безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и противпожарне заштите.
Јављање кандидата на горенаведени и-мејл. Рок за
пријаву до 07.11.2017.

ДОО „ЛАМПИОН”

УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању;
возачка дозвола; пожељно радно искуство; познавање
рада на виљушкару. Телефон за контакт: 018/4150-386.
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УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

Возач аутобуса

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возачка
дозвола Б категорије. Теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени телефон од 09 до 15 часова.
Рок за пријаву до 15.11.2017.
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на одређено време 2 месеца
5 извршилаца

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 94
тел. 060/6196-697

Магационер

УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању. Телефон за контакт: 018/4150-386.

Магационер у малопродајном
објекту

УСЛОВИ: ауто-механичар, III степен стручне спреме.

Возач - магационер

за рад у Нишкој Бањи
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен продавац.

УСЛОВИ: IV степен - продавац или прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију или III степен
продавац.

18000 Ниш, Булевар Немањића бб
e-mail: lplast@sezampro.rs

Радник на машини за рециклажу

на одређено време 2 месеца
10 извршилаца

5 извршилаца

21000 Нови Сад, Владике Ћирића 29
тел. 021/494-301

за рад у Нишкој Бањи, на одређено
време до 3 месеца

21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 165
e-mail: ljudski.resursi@univerexport.rs

Касир продавац

Агент осигурања

Сокобања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO

пробни рад 2 месеца

Национална служба
за запошљавање

Управник зграде

на одређено време 12 месеци
Опис посла: управљање стамбеним заједницама;
редован обилазак стамбене зграде; води евиденцију
о власницима посебних делова зграде; комуникација
са станарима зграде; комуникација са службама за
одржавање зграде; комуникација са градским службама и инспекцијама; организује седнице скупштине
зграде; обавља и друге послове у складу са законом и
упутствима руководиоца.
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне
спреме; пробни рад 1 месец; предност имају кандидати са положеним испитом за професионалног управника и поседовање лиценце Привредне коморе Србије
за професионалног управника; основна информатичка обука. Теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 10.11.2017.

М&Р-ЦЕНТАР ДОО
ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ
НОВИ САД
23000 Зрењанин, Даничићева 5

Административни радник комерцијалиста
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, економски техничар, текстилни техничар; VII/1 степен, дипломирани економиста, мастер инжењер заштите на раду, дипломирани
инжењер технологије текстилства; радно искуство:
небитно; возачка дозвола Б категорије; основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Outlook); пожељно радно искуство на административним пословима. Трајање конкурса: 05.11.2017.
Контакти са послодавцем: поштом, и-мејлом, достављање биографија на увид, officezr@mrcentar.rs или
officens@mrcentar.rs.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“
37230 Александровац
Др Милана Мирковића 6
тел. 037/3751-148

Доктор медицине
на одређено време
3 извршиоца

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом о раду, кандидат мора
да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома
здравља “Др Добривоје Гер. Поповић”. Посебни услови за заснивање радног односа за доктора медицине су: завршен медицински факултет (VII/1 степен),
положен стручни испит, лиценца Лекарске коморе
Србије или решење о упису у именик Лекарске коморе
Србије. Посебни услови за заснивање радног односа
за вишу медицинску сестру - техничара и медицинску
сестру - техничара су: завршена висока струковна или
виша медицинска школа (VI степен) - гинеколошко
акушерски смер; завршена средња (IV степен) медицинска школа - општи смер; положен стручни испит,
лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије. Kандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми, оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, оверену фотокопију лиценце
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о упису у Комору медицинских
сестара и здравствених техничара Србије, фотокопију
личне карте, уверење о држављанству, уверење суда
да се против кандидата не води кривични поступак,
односно да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве послати на адресу Дома здравља
са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни
однос” или предати лично у правној служби Дома
здравља, радним данима од 07 до 15 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
БАЊА КАЊИЖА

24420 Кањижа, Народни парк бб

Спремачица

на одређено време од 2 године, за
потребе Одељења за управљање
смештајним капацитетима
Опис посла: послови спремања и одржавања комплетне хигијене соба, холова, просторије у приземљу, гардеробе, канцеларије, тоалета, степеништа,
пословне просторије, услужно продајне просторије,
спортске хале, базена и комплетне рехабилитације
у целој установи. Намешта кревете, чисти собу и
сав намештај у соби. Свакодневно више пута износи
отпадне материје. Скупљене отпатке обавезна је ставити у канте за смеће које се налазе у сметларнику.
Свакодневно чисти и одржава цео круг смештајних
објеката и других просторија. Приликом свог рада
Бесплатна публикација о запошљавању

придржава се упутства и правилно користи средства
ХТЗ заштите. Одговорна је за хигијенски и естетки
изглед свих просторија. Повремено врши генерално
спремање свих подова, санитарних чворова, купатила, прање прозора, теписона и сл. Пажљиво рукује вешом, другим средствима и стварима гостију.
На захтев гостију односи и доноси гостински веш у
кројачницу и вешерај, а његову примопредају врши
на основу писменог реверса. Обавља инструктажу
нових собарица. Пријављује надзорници штету ако је
гост причинио боравком у соби. Дужна је да све нађене ствари у соби преда надзорници собарица. У својој
смени води књигу дежурства благовремено и ажурно уноси све настале промене. За свој рад и средства
рада која су му поверена одговара надзорници спремачица у здравственој заштити.
УСЛОВИ: завршена основна школа и познавање српског и мађарског језика. Приликом пријаве на оглас
кандидат треба да достави пријаву са кратком биографијом и оверену фотокопију дипломе о звршеној
основној школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају
и примају најкасније до 12.00 сати последњег дана
истека рока за пријављивање. Пријаве доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за послеве спремачице у
здравственој заштити“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Лекар опште медицине

на одређено време због повећаног
обима посла, најдуже до 2 године
2 извршиоца
Опис послова: самостално пружа медицинску помоћ
из домена опште медицине лицима која се јаве на
преглед; даје мишљење у вези здравственог стања
пацијената; учествује у предузимању мера превентивне делатности; одговара за благовремен пријем
и преглед пацијената; ради на збрињавању хитних
стања; спроводи кућно лечење и упућује пацијенте
на стационарно лечење; обавља саветодавни рад;
ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе пацијената; стара се за уредно вођење
медицинске документације; води рачуна о потрошњи
односно прописаној терапији; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат треба да има завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за
које радно место се пријављујете, треба доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци) или оверену
фотокопију. Кандидати који су радили у струци дужни
су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи
избор биће дужни да доставе лекарско уверење, уверење о држављанству и уверење надлежног суда да
се против њих не води кривични поступак. Пријаву са
документацијом доставити на горенаведену адресу.

АПОТЕКА „МАСЛАЧАК“
11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевић 10
тел. 064/2066-221

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, положен стручни
испит, без обзира на радно искуство. Пријаве слати
на горенаведену адресу апотеке или доставити лично.

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

Медицинска сестра - техничар
општег смера
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера,
уверење о положеном стручном испиту.

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа смер за лабораторијске техничаре, уверење о положеном стручном
испиту.

Педијатријска сестра - техничар
3 извршиоца

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

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

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, лиценца за рад.

Дипломирани фармацеут
за рад у болничкој апотеци

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет; положен
стручни испит; лиценца за рад; радно искуство од 12
месеци након положеног стручног испита.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: кратку биографију,
адресу и контакт телефон; оверене фотокопије
дипломе, уверења о положеном стручном испиту и
лиценце за рад; доказ да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица Националне службе за
запошљавање; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за рад у здравственој установи (уверење
из полицијске управе или полицијске станице); доказ
о радном искуству, за радно место дипломирани фармацеут. Лекарско уверење подноси кандидат који
буде изабран. Пријаве са потребном документацијом
подносе се на адресу Центра са назнаком „За оглас
за пријем у радни однос за послове...”. Неблаговремене пријаве као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће се разматрати. Одлука
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава. По завршетку огласа достављена документа се враћају на захтев
кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

Посао се не чека,
посао се тражи
01.11.2017. | Број 749 |
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ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Оператер рачунарске опреме,
техничке струке

на одређено време, за рад у Служби
за техничке послове, ДДД послове,
хигијену, епидемиолошки надзор,
третман инфективног отпада и
прање и пеглање рубља, Сектора за
немедицинске послове
УСЛОВИ: обављен приправнички стаж и положен
приправнички испит, радно искуство на одржавању
здравствено-информационих система. Као доказе о
испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме техничке струке, доказ о радном искуству на одржавању
здравствено-информационих система. Пријаве на
оглас достављати у затвореним ковертама, писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем
поште на горенаведену адресу, уз напомену „Пријава
на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има и-мејл адресу потребно је исту навести ради обавештавања о резултату
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. За ближе информације обратити се
на телефон: 026/240-725.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ
17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел.017/815-202
Оглас објављен у публикацији „Послови“
11.10.2017. године, поништава се у целости.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Книћанинова 1/а
тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Лекар специјалиста офталмологије
Лекар специјалиста
оториноларингологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; радно искуство није битно. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да пошаљу на мејл адресу или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт: Слађана Ранимиров.

ЗУ АПОТЕКA „КРСМАНОВИЋ“
Горњи Милановац, Синђелићева 4
e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, без обзира на радно искуство. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
на имејл адресу послодавца.

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар фармације, без обзира на радно искуство. Трајање конкурса:
до попуне радног места. Кандидати могу своје радне
биографије да доставе на имејл адресу послодавца.
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Административни радник на
пријемном шалтеру

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

Ириг, Војводе Путника 5
тел. 069/609-241, 022/2462-030

Биохемичар

на одређено време (могућност
запослења на неодређено време)
Опис посла: послови биохемичара у биохемијској
лабораторији.
УСЛОВИ: медицински биохемичар (VII/1 степен) или
специјалиста медицинске биохемије (VII/2 степен);
неопходно радно искуство на пословима у биохемијској лабораторији - 12 месеци; положен стручни
испит; лиценца за рад биохемичара; основно знање
рада на рачунару.
ОСТАЛО: обезбеђен путни трошак, рад у првој смени.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште или да се
јаве на контакт телефоне послодавца, лице за контакт: Слађана Радић.

УСЛОВИ: завршена средња школа - IV степен стручне
спреме, минимум 1 година радног искуства на сличним пословима. Кандидати су обавезни да доставе:
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и
и-мејл адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

Собарица - спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: школа за ПК раднике - II степен стручне
спреме, минимум 3 месеца радног искуства на истим
пословима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку
биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл
адресом, неоверене фотокопије радне књижице,
дипломе о завршеној школи.

Помоћни кувар - радник у кухињи

11000 Београд, Сокобањска 17

УСЛОВИ: завршена средња школа - III степен стручне
спреме, минимум 6 месеци радног искуства на истим
пословима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку
биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл
адресом, неоверене фотокопије радне књижице,
дипломе о завршеној школи.

Виши физиотерапеут

Сервирка

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа - струковни терапеут (VI степен стручне спреме), обављен приправнички
стаж и положен стручни испит, минимум 6 месеци радног искуства са полупокретним и непокретним пацијентима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом,
неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

Медицинска сестра - техничар
12 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, обављен приправнички стаж и положен
стручни испит, минимум 2 месеца радног искуства са
полупокретним и непокретним пацијентима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, неоверене
фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној
школи, положеног стручног испита.

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа - смер физиотерапеутски техничар (IV степен стручне спреме),
обављен приправнички стаж и положен стручни
испит, минимум 6 месеци радног искуства са полупокретним и непокретним пацијентима. Кандидати
су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној
школи, положеног стручног испита.

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа - смер лабораторијски техничар (IV степен стручне спреме), обављен
приправнички стаж и положен стручни испит, минимум 15 месеци радног искуства са истим пословима.
Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију
са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

Кућни мајстор
УСЛОВИ: завршена средња школа - III степен стручне
спреме, минимум 1 година радног искуства на истим
пословима, возачка дозвола Б категорије. Кандидати
су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној
школи, возачке дозволе.

УСЛОВИ: школа за ПК раднике - II степен стручне
спреме, минимум 3 месеца радног искуства на истим
пословима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку
биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл
адресом, неоверене фотокопије радне књижице,
дипломе о завршеној школи.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама, на адресу: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 (Правна
служба), са назнаком “Пријава за конкурс”, са навођењем
радног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду
примљене у Институту за рехабилитацију најкасније осмог
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови”, и то
најкасније до 09.11.2017. године као последњег дана рока
за подношење пријава до 14 часова, без обзира на начин
доставе. Пријаве које буду примљене у Институту за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у овом
огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када
су примљене у Институту за рехабилитацију. Пријаве са
непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће
бити одбијене као непотпуне. Оглас остаје отворен 8 дана
од дана објављивања.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969, факс: 011/3809-650

Доктор медицине

за рад у Клиничком одељењу
за нефрологију и метаболичке
поремећаје са дијализом „Проф. др
Василије Јовановић”, Клинике за
интерне болести
УСЛОВИ: завршен VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит,
просечна оцена 8.

Доктор медицине

за рад у Клиничком одељењу за
хематологију и онкологију, Клинике за
интерне болести
УСЛОВИ: завршен VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит,
просечна оцена 8.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуњавању захтеваних услова
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања
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Медицина

огласа у новинама „Послови”, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни однос”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће
бити узете у разматрање. Кандидати ће бити обавештени писаним путем.

ТР „ОПТИКА ГРАНД“
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 151/38

Оптичар

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика,
пожељно искуство у продаји. Пријаве слати на e-mail:
grandoptika@gmail.com, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Београд, Гроцка
Српско - грчког пријатељства 17

Доктор медицине спец.
неуропсихијатрије

за рад у Консултативноспецијалистичкој служби
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме); положен специјалистички испит из неуропсихијатрије
(звање доктор медицине специјалиста неуропсихијатрије - VII/2 степен стручне спреме); положен
стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на
рачунару. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном стручном
испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате
од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт
телефоном кандидата.

Доктор специјалиста радиолошке
дијагностике
за рад у Служби за радиолошку
дијагностику

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање доктор медицине - VII/2 степен стручне спреме); положен
специјалистички испит из радиологије (звање доктор медицине специјалиста радиолошке дијагностике - VII/2 степен стручне спреме); положен стручни
испит, лиценца за рад, познавање рада на рачунару.
Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију:
фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне
лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку
биографију, са навођењем степена познавања рада
на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслих са кућним лечењем
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада
на рачунару; положен возачки испит. Кандидат уз
пријаву подноси следећу документацију: фотокопију
дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде
о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за
рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе;
фотокопију личне карте; фотокопију возачке дозволе;
кратку биографију, са навођењем степена познавања
рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.
Бесплатна публикација о запошљавању

Доктор стоматологије

за рад у Стоматолошкој служби
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет (звање
доктор стоматологије - VII/1 степен стручне спреме);
положен стручни испит; лиценца за рад; познавање
рада на рачунару. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде о положеном
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне стоматолошке коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са навођењем
степена познавања рада на рачунару и са тачном
адресом и контакт телефоном кандидата.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно
у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе
ДЗ. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.
Како достављену документацију подносиоца молби
на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста
не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на
расписани конкурс биће објављена на огласној табли ДЗ Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби ДЗ Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине

на одређено време због повећаног
обима посла

Доктор медицине

на одређено време до повратка
запослене са боловања, породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен
стручни испит, лиценцу за рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију личне карте,уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решење о упису у комору,
уверење суда да против њега није покренут кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих
послова да није правоснажном судском одлуком
осуђиван за кривично дело. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат је
дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве
са траженом документацијом слати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс - не отварати“.

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за анестезију са
реаниматологијом, на одређено време
до повратка са неплаћеног одсуства

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за психијатрију,
на одређено време до 6 месеци, ради
обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за унутрашње
болести, на одређено време до 6
месеци, ради обезбеђења услова
у погледу кадра за обављање
здравствене делатности

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе ортопедије и
трауматологије, на одређено време
до 6 месеци, ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе опште хирургије,
на одређено време до 6 месеци, ради
обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит.

Педијатријска сестра - техничар

за потребе Одсека неонатологије
Службе за гинекологију и акушерство,
на одређено време до 6 месеци, ради
обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа педијатријског смера; положен стручни
испит.

Гинеколошко-акушерска сестра

за потребе Службе за гинекологију
и акушерство, на одређено време
до 6 месеци, ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа гинеколошко-акушерског смера; положен стручни испит.

Виши физиотерапеут

за потребе Службе за физикалну
медицину и рехабилитацију, на
одређено време до повратка запослене
са боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша
медицинска школа - смер виши физиотерапеут; положен стручни испит.

Доктор медицине

за потребе Службе за унутрашње
болести, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
боловања и боловања ради неге
детета

Доктор медицине

за потребе Службе урологије, на
одређено време до 6 месеци, ради
обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности

Доктор медицине

за потребе Одељења онкологије
са палијативном негом Службе за
унутрашње болести, на одређено
време до 6 месеци, ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности

Доктор медицине

за потребе Службе за пријем и
збрињавање ургентних стања са
дневном болницом за опсервације,
на одређено време до 6 месеци, ради
обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит.
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ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене
презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 328

Доктор стоматологије

на огласној табли ДЗ Босилеград. Приликом заснивања радног односа, кандидат који буде изабран
дужан је да достави лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати. По завршеном огласу, предата документа могу бити враћена
кандидатима на лични захтев. Пријаве се подносе
лично или путем поште на горнаведену адресу, са
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос
на неодређено време за послове - доктор медицине“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

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

Лабораторијски техничар

на одређено време због повећаног
обима посла, на период до 3 месеца

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

УСЛОВИ: стоматолошки факултет, VII степен стручне спреме, положен стручни испит. Кандидати уз
пријаву на оглас подносе следећа документа: молбу
за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, диплому о завршеној школи (оверена
фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), решење о упису у комору
или лиценцу за рад (оверене копије), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оверена
фотокопија), уверење суда да се не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци), лекарско уверење
(не старије од 6 месеци). У захтеву (молби) кандидат
треба да наведе документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично
у ДЗ Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 14.00
часова, у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу ДЗ Бујановац, са назнаком „За
оглас“ и називом радног места. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”,
а након објаве треба слати документа у ДЗ Бујановац.
Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - смер лабораторијски техничар; положен стручни
испит; најмање 6 месеци радног искуства.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11
тел. 017/878-811

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит, да има лиценцу за
рад. Уз пријаву се подносе оверене копије следећих
докумената: диплома о завршеном медицинском
факултету; уверење о положеном стручном испиту;
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло
до промене личног имена; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда), не старије од 6 месеци; кратка биографија
(Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном
и 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 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Оглас ће бити објављен и на званичном
сајту Министарства здравља Републике Србије, као и
на огласној табли Дома здравља Босилеград. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно
искуство у раду, дужина чекања на посао - по положеном стручном испиту, просечна оцена у школовању,
додатно образовање или оспособљености, дужина
трајања школовања, стипендије и сл.). Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава и биће објављена
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Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа - педијатријског или општег смера; положен
стручни испит; најмање шест месеци радног искуства.
ОСТАЛО: 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. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену
адресу клинике, са назнаком радног места за које се
конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Виши фармацеутски техничар

радно место вишег фармацеутског
техничара, на одређено време од 6
месеци, са пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

Виши медицински техничар - општи
смер
радно место вишег медицинског
техничара, на одређено време од 6
месеци, са пробним радом од 3 месеца
4 извршиоца

Медицински техничар општег смера
средња стручна спрема, радно место
медицински техничар - сестра, на
одређено време од 6 месеци, са
пробним радом од 3 месеца
43 извршиоца

Медицински техничар лабораторијски смер

средња стручна спрема, радно место
медицински техничар - сестра,
лабораторијски смер, на одређено
време од 6 месеци, са пробним радом
од 3 месеца
7 извршилаца

Медицински техничар педијатријски смер

средња стручна спрема, радно
место медицински техничар/сестра
- педијатријски смер, на одређено
време од 6 месеци, са пробним радом
од 3 месеца
7 извршилаца

Медицински техничар - сестра,
гинеколошко-акушерски смер

средња стручна спрема, на одређено
време од 6 месеци, са пробним радом
од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и
13/2017 - одлука УС) и посебни услови утврђени
Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење
о положеном стручном испиту; сведочанства за
сваки разред средње школе за медицинске техничаре - сестре са средњом школском спремом; 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, и-мејл адресом. Кандидати који имају радно искуство након положеног
стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (укључујући стручно оспособљавање и
усавршавање) потребно је да доставе доказ/потврду
о радном/волонтерском стажу у струци. 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 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
горенаведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса ће бити објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Контакт телефон 034/5052-73. Пријаве се подносе лично у затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горенаведену. 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)”.

Национална служба
за запошљавање

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

Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар

за рад у Одсеку за ендокринологију
у Служби за интерну медицину,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене
до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или
одсуства са рада ради посебне неге
детета или њеног престанка радног
односа

2) Медицинска сестра - техничар

за рад у Амбуланти за
специјалистичко-консултативне
прегледе у Служби за
оториноларингологију, на одређено
време ради замене привремено
одсутног запосленог на неплаћеном
одсуству, до повратка запосленог на
рад или његовог престанка радног
односа

3) Анестетичар

за рад у Служби за анестезиологију и
реаниматологију, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству,
до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање
лиценце за рад или решење о упису у комору.

4) Акушерска сестра

за рад у Одсеку порођајне сале у
Служби за гинекологију и акушерство
са неонатологијом, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству,
до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит, IV степен,
поседовање лиценце за рад или решење о упису у
комору.

5) Одржавање чистоће у
здравственим просторијама

за рад у Одсеку за одржавање
хигијене објеката и простора Службе
за техничке, помоћне и друге сличне
послове, на одређено време, ради
замене привремено одсутне запослене
до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или
одсуства са рада ради посебне неге
детета или њеног престанка радног
односа
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
Кандидати за радна места од 1 до 4, подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме); oверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат у/или био у радном односу) или решење о упису
у комору (ако кандидат није био у радном односу).
Кандидати за радно место 5 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном;
оверену фотокопију сведочанства; фотокопију личне
Бесплатна публикација о запошљавању

карте или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства издата на девојачко
презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се
неће закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на
web сајту Министарства здравља Републике Србије.
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, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд, Палилула, Кнез Данилова 16

Виша медицинска сестра
уз пробни рад

Опис послова: спроводи план здравствено-васпитног
рада вишег и средњег медицинског кадра, сачињава
план стручног усавршавања медицинских сестара у
служби, прати медицинска достигнућа и предлаже
нове методе рада у здравственој нези, израђује месечне, тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје
за све лекаре (превентива и куратива) и завршни годишњи одмор, ради све послове описане код
медицинске сестре - техничара са средњом спремом,
-стара се о правилом чувању, утрошку и роковима
важности лекова, врши обуку приправника и млађих
техничара, фактурише пружене здравствене услуге,
ради и остале медицинске и административне послове из домена своје струке по налогуодговорне сестре,
за свој рад одговара одговорној медицинској сестри,
непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, положени стручни испит, VI степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стучном испиту, фотокопију
лиценце или фотокопију решења о упису у комору
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа, поштом или лично доставом у писарницу
Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које
радно место се конкурише. Разултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.
rs и на огласној табли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд, Палилула, Кнез Данилова 16
Оглас објављен у публикацији “Послови” дана
27.09.2017. године поништава се за радно
место: вешерка, пробни рад, 2 извршиоца. У
осталом делу оглас остаје исти.

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Виши РТГ техничар
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа радиолошког смера (виши РТГ техничар); положен стручни
испит; лиценца за рад или решење о упису у именик
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Медицинска сестра техничар
општег смера
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер
медицински техничар општег смера: положен стручни испит; лиценца за рад.

Медицинска сестра - техничар
гинеколошко-акушерског смера
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер
гинеколошко-акушерски; положен стручни испит;
лиценца за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: кратку биографију са
адресом и контакт телефоном, оверене фотокопије
дипломе, уверења о положеном стручном испиту и
лиценце за рад или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије, доказ да се кандидат налази на евиденцији
незапослених лица код Националне службе за запошљавање; доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда); уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење из полицијске управе или полицијске станице); доказ о радном искуству. Лекарско уверење подноси кандидат
који буде изабран. Оглас је објављен на веб страници
Министарства здравља и на огласној табли Испоставе за запошљавање Кладово. Пријаве са потребном
документацијом подносе се на адресу Центра са назнаком “За оглас за пријем у радни однос за послове”.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати. По завршетку огласа, на захтев кандидата,
достављена документа, враћају се. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

Биолог
УСЛОВИ: мастер биолог, положен стручни испит. Кандидати треба да доставе следеће доказе: пријаву на
оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију
дипломе о завршеним мастер академским студијама
- мастер биолог; оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту; фотокопију очитане личне
карте.

Хемијски техничар
УСЛОВИ: средње образовање хемијске струке у
трајању од четири године; положен стручни испит;
положен возачки испит Б категорије. Кандидати треба да доставе следеће доказе: пријаву на оглас са
кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе
о стеченом средњем образовању хемијске струке у
трајању од четири године; оверену фотокопију доказа о положеном стручном испит; фотокопију очитане
личне карте.

Фармацеут - сарадник за припрему
хранљивих подлога
на одређено време, а најдуже до 24
месеца
01.11.2017. | Број 749 |
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УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; положен стручни
испит; једна година радног искуства. Кандидати треба
да доставе следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању - дипломирани фармацеут;
оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту.

Пословни секретар

на одређено време, а најдуже до 24
месеца
УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема; познавање енглеског језика. Кандидати треба да доставе
следеће доказе: пријаву на оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченој вишој
или високој стручној спреми.
ОСТАЛО: Решењем директора Института формирана је
Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати а по потреби може са кандидатима обавити интервју. Кандидати
који се не одазову на позив за интервју, неће бити рангирани. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити
примљени у радни однос доноси директор Института,
на основу мишљења Комисије. Важећим Правилником
о организацији и систематизацији послова у Институту
за јавно здравље Војводине утврђени су описи послова
биолога у Одсеку лабораторијских служби у Центру за
хигијену и хуману екологију, хемијског техничара у Одсеку за припрему хранљивих подлога за стерилизацију и
управљање медицинским отпадом у Центру за микробиологију, пословног секретара у Одсеку за правне
послове у Служби за правне и економско-финансијске
послове и фармацеута - сарадника за припрему хранљивих подлога у Одсеку за припрему хранљивих подлога
за стерилизацију и управљање медицинским отпадом у
Центру за микробиологију. Приложена документација се
са обавештењем о изабраном кандидату враћа кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом предају се на писарницу (соба 53) на горенаведену адресу Института, са назнаком “За јавни оглас” или
се шаљу путем поште.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

у Одељењу за пријем и збрињавање
ургентних стања Службе за пријем и
збрињавање болесника Поликлинике
Клинике за педијатрију, пробни рад од
3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: брине се о пријему болесника; даје терапију и прати болесника на дијагностичке прегледе; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради
и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском раду; за
свој рад одговорна је начелнику одељења.

Медицинска сестра - техничар

у на Одељењу за хематологију,
Служби за дечју хематологију и
онкологију Стационара Клинике за
педијатрију, пробни рад од 3 месеца
Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о
пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и
прати болесника на дијагностичке претраге; узима
и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради
и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском раду; за
свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу полуинтензивне неге у
Служби за интензивну негу и терапију
и неонатологију Стационара Клинике
за педијатрију, пробни рад од 3 месеца
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Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; спроводи терапију према налогу лекара; прати
болесника на дијагностичке прегледе; узима и шаље
материјал на лабораторијске анализе; ради и друге
послове из свог делокруга а по налогу непосредног
руководиоца; учествује у сменском раду; за свој рад
одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу неонатологије у Служби
за интензивну негу и терапију и
неонатологију Стационара Клинике за
педијатрију, пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о
пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и
прати болесника на дијагностичке претраге; узима
и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради
и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском раду; за
свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

Медицинска сестра - техничар

за хитан пријем Одељења за пријем и
збрињавање ургентних стања Службе
за пријем и збрињавање болесника
Поликлинике Клинике за дечју
хирургију, пробни рад од 3 месеца
Опис посла: прихвата и санитарно обрађује болесника; помаже лекару при дијагностичким и реанимационим мерама повређених болесника и указује
неодложну медицинску помоћ на нивоу своје стручне
оспособљености; ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца; припрема завојни материјал и исти односи на стерилизацију;
стара се о санитарно-хигијенским условима; учествује
у сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу интензивне терапије
у Служби дечје анестезиологије,
интензивне терапије и терапије
бола Стационара Клинике за дечју
хирургију, пробни рад од 3 месеца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар; узима и
шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и
друге послове из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре Одељења; учествује у сменском
раду; за свој рад одговорна је начелнику и главној
сестри Клинике.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну спрему IV
степен, завршену средњу медицинску школу, смер
педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра техничар; положен стручни испит; лиценца за рад
(или упис у именик коморе).
ОСТАЛО: Кандидати подносе: својеручно потписану
молбу за пријем и биографију са адресом, контакт
телефоном и и-мејл адресом; диплому о завршеној
средњој медицинској школи; уверење о положеном
стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату
од надлежне коморе или решење о упису у именик
коморе; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда, не старије од 6
месеци); уверење да кандидат није осуђиван (из
полицијске управе, не старије од 6 месеци); доказ о
радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда
послодавца). 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. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за

одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да
достави уверење о здравственој способности за рад
на радном месту са повећаним ризиком, фотокопију
личне карте, доказ о извршеној или започетој имунизацији на хепатитис Б, санитарну књижицу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се предају у затвореној коверти лично или
поштом на горенаведену адресу са назнаком „Пријава
на оглас за пријем медицинске сестре - техничара на
неодређено време (са називом радног места за које
се конкурише)“.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Лабораторијски техничар
Опис послова: прима, информише и издаје смернице кориснику здравствених услуга о протоколу током
узимања материјала, отвара медицинску документацију, наплаћује услуге и партиципацију, узима узорке
биолошког материјала и припрема га за лабораторијске анализе. Припрема аутоматске анализаторе за
рад и ради на њима, брине о исправности и хигијени
апарата, као и радног поостора. Ради биохемијске,
хематолошке, паразитолошке и анализе урина, уписује резултате анализа, води потребну лабораторијску документацију, прописане, евиденције. Благоврамено предаје новац, редовно води дневни извештај
о броју и врсти лабораторијских анализа. Обавља и
друге послове по налогу претпостављених у оквиру своје струке.У дислоцираним лабораторијама и у
стану боленика: узоркује материјал на терену, транспортује га до матичне лабораторије у којој се обавља
примопредаја истог. Врши транспорт биолошког
материјала између организационих јединица лаботоријске службе, разноси требовања, обавештења и
остали материјал.
УСЛОВИ: медицинска школа, смер лабораторијски техничар, IV степен стручне спреме; положен стручни испит.
ОСТАЛО: избор између пријављених кандидата
врши се на основу приложене документације из које
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни
да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи, уверење о положеном
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу). Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних
података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током
школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд). Ако последњи дан рока пада у
нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног
празника, рок за подношење пријаве истиче првог
наредног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене
као неисправне. Пријаве које буду примљене у Дому
здравља Нови Сад после истека дана наведеног у
овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума
када су примљене у Дому здравља Нови Сад. Одлука
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана
од дана истека рока за пријаву кандидата. Пријаве са
потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком
“За јавни оглас радно место лабораторијски техничар
на неодређено радно време”.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ПОЖАРЕВАЦ“

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут

за рад у апотеци Петровац 1 у
Петровцу на Млави, на одређено
време до повратка на рад привремено
одсутне запослене због боловања,
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има
завршен фармацеутски факултет, високу стручну спрему, VII степен); положен стручни испит за самостално
обављање послова дипломираног фармацеута.

Фармацеутски техничар

за рад у Апотеци „Врело“ у Жагубици,
на одређено време до повратка на рад
привремено одсутне запослене због
боловања, породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
кандидат мора да испуњава и следеће услове: завршена средња медицинска школа фармацеутски смер,
средња стручна спрема, IV степен; положен стручни
испит за самостално обављање послова фармацеутског техничара.
ОСТАЛО: Документација коју кандидат треба да приложи: потписана пријава на оглас са бројем контакт
телефона и адресом; кратка биографија; фотокопија
дипломе траженог факултета (оверена фотокопија);
потврда о положеном стручном испиту (оверена
фотокопија); извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији Националне службе за запошљавање
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли ЗУ Апотека Пожаревац
у просторијама рачуноводства у улици Моше Пијаде
4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека „Пожаревац“:
www.apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће
бити лично обавештен телефонским путем. Особа за
контакт Иван Лазаревић тел. 012/523-127. Пријаву са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни испит; поседовање лиценце за рад
или решења о упису у именик Лекарске коморе;
држављанство Републике Србије. Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом, копију личне карте, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену
копију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену копију уверења о положеном стручном
испиту, оверену копију лиценце или решења о упису
у именик Лекарске коморе.

Медицински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит;
са најмање 12 месеци радног искуства; држављанство Републике Србије. Кандидати подносе следећу
документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, копију личне карте, уверење о држављанству
Бесплатна публикација о запошљавању

(не старије од 6 месеци), оверену копију дипломе о
завршеној средњој школи, оверену копију уверења о
положеном стручном испиту, оверену копију лиценце.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, као и документа којима се
доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављати на горенаведену адресу.

Пољопривреда
ATP IRRIGATION DOO
ОГРАНАК КОЊУХ

37254 Коњух, Крушевац
тел. 062/8037-137
e-mail: atpkonjuh@atpdoo.rs

Заштитар

заштита биља - фитомедицина

„ENAL-ELEKTRO“ DOO
Нови Београд
тел. 063/1828-255

Електромонтер - електроинсталатер
место рада: запошљавање у
Републици Србији, након тога
упућивање запослених на привремени
рад у СР Немачку
50 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електро-енергетске и мернорегулационе
опреме.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро струке; радно искуство небитно. Теренски рад,
обезбеђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена
исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца
063/1828-255.

Опис послова: рад у пољопривредној апотеци, продаја пестицида и управљање фискалном касом;
праћење измена и ажурирање листе дозвољених
препарата; вођење производње кооперантима на
терену; контрола лагера и благовремено прављење
спецификација за набавку препарата.

„ORION WORLD“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

УСЛОВИ: висока стручна спрема, пољопривредни факултет смер заштита биља - фитомедицина;
пожељно радно искуство на сличним пословима;
комуникативност, аналитичност, систематичност и
одговорност. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Кандидати могу да своје радне биографије
пошаљу на наведену и-мајл адресу или да се јаве
на телефон послодавца, особа за контакт Милорад
Јоксић.

на одређено време, 2 године
2 извршиоца

Индустрија и грађевинарство
ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО ХОРГОШ
24410 Хоргош, Железничка 22
тел. 024/792-050

Возач - руковалац грађевинским
машинама
2 извршиоца

Опис посла: извршава превоз материјала на основу
издатог путног налога, потписује пријем материјала по броју и количини на пратећем документу, а по
потреби врши и утовар, управља дизалицом на возилу; врши одржавање, обавља ситне оправке самостално, врши обавезне дневне и недељне прегледе
возила, контролише исправност и поправља заједно
са ауто-механичарем возило које му је тренутно поверено на управљање и одговоран је за његову техничку исправност, води евиденцију пређених километара, води путни налог по законским прописима, води
евиденцију о извршеним оправкама, замени уља,
потреби сервиса, води евиденцију о извршеним радним задацима за сваки радни дан у току једног месеца и закључно са 31. односно са 30 у месецу предаје
непосредном руководиоцу, управља багером, утоваривачем или комбинованом машином при вршењу
земљаних радова, рукује грађевинским машинама
(компресор, агрегати).
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме (саобраћајне или машинске струке), возачка дозвола Б, Ц, Е
категорије или Б1, БЕ, Ф, АМ, Ц1, ЦЕ, Ц1Е, испит за
руковање дизалицом, познавање и коришћење српског и мађарског језика, испит за руковање средствима унутрашњег транспорта, ровокопач, утоваривач,
испит за руковање компресором. Рок за пријаву на
конкурс је до 15.11.2017. године.

www.nsz.gov.rs

Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

Оператер на CNC машинама
Опис посла: израда делова по цртежима.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске
струке (оператер на CNC машинама); обавезно радно искуство у траженом занимању - минимум 2 године; рад на рачунару: MS Office пакет - средњи ниво;
енглески језик - средњи ниво; пробни рад 1 месец.
Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу
поштом, имејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Марина Костић.

„CARNELIAN“ DOO
Нови Сад, Булевар ослобођења 68 а
тел. 021/473-91-48
e-mail: carnelian@mts.rs

Руковалац грађевинским машинама
- багериста
место рада: Кучево (градилиште)
на одређено време - 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: послови багеристе на градилишту.
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни;
возачка дозвола Ц категорије (возач теретног возила). Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу
поштом, имејлом или да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: Зора Косић.

„COMPANY SU AZOTARA“ ДОО
Суботица, Максима Горког 8
тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Електричар

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора), место
рада: Суботица - Биково
3 извршиоца
Опис посла: послови електричара на одржавању у
кругу фабрике.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је радно искуство у траженом занимању.
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Бравар

„ФЕРБИЛД” ДОО БЕОГРАД

СЕКТОР ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕШЕВО

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора), место
рада: Суботица - Биково
3 извршиоца

Београд, Водоводска 158
тел. 064/8412-149
e-mail: mile.kovacevic@ferbild.rs

Опис посла: браварски послови одржавања у кругу
фабрике.

Тесар

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању.

УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме, радно
искуство најмање 3 године.

Руковалац радних машина

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора), место
рада: Суботица - Биково
4 извршиоца
Опис посла: возач улта и виљушкара.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању; возачка
дозвола Б категорије.

Физички радник (хемијски
манипулант)

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора), место
рада: Суботица - Биково
5 извршилаца
Опис посла: рад у погону
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању.

Хидроинжењер

Армирач

10 извршилаца
УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме, радно
искуство најмање 3 године.

Помоћни грађевински радник
10 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на
радно искуство.
ОСТАЛО: Место рада: изградња ауто-пута, Коридор
10 - Пирот и Коридор 11 - Љиг-Лајковац; обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија
послодавца. Радни однос се заснива на одређено време - 3 месеца. Конкурс је отворен до попуне радних
места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
горенаведени број телефона, особа за контакт Миле
Ковачевић или да на наведену имејл адресу доставе
радну биографију.

„ДОН ДОН“ ДОО БЕОГРАД

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
обезбеђен превоз, рад у сменама, ноћни рад. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
пошаљу поштом, и-мејлом или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт Јасмина Новаковић.

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

Возач теретног моторног возила

Радник у пекарско-индустријском
погону

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора), место
рада: Суботица - Биково
5 извршилаца
Опис посла: довоз сировина и отпрема готовог производа.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања,
радно искуство није битно, возачка дозвола Ц и Е
категорије.
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
обезбеђен превоз, неопходан важећи лекарски преглед. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје пријаве да пошаљу поштом, и-мејлом или да се
јаве на телефон послодавца, лице за контакт Јасмина
Новаковић.

Опис посла: води, координира и организује и одговара
за рад Групе за дистрибуцију и одржавање водоводе
и канализационе мреже, обавља све послове у вези
снабдевања водом за пиће системом јавног водовода, сакупљања, одвођења, пречишћавања отпадних
вода системом јавне канализације и спровођења одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства воде, води рачуна и обезбеђује законом
прописане услове, обавља послове и предузима
све мере и радње у вези заштите хигијенске и свих
других заштита исправности воде за пиће и о истом
обавештава директора јавног предузећа, саставља
предрачуне и калкулације, даје требовање матријала и води сву потребну евиденцију из делокруга свог
рада, врши контролу изведених радова као и обрачун истих, стара се правилној примени радњи и мера
безбедности и здравља на раду, учествује у изради
годишњих периодичних планова, пружа техничку и
стручну помоћ запосленима, стара се о припремним
радовима пре почетка радова, попуњава статистичке податке из делокруга свога рада обавља и друге
послове по налогу директора за свој рад, одговара
непосредно директору.
УСЛОВИ: VII степен, хидроинжењер или инжењер;
одлично познавање српског језика положен возачки
испит за Б категорију; познавање рада на рачунару;
радно искуство 1 година. Пријаву, CV и доказе о испуњавању услова конкурса; фотокопије дипломе, копије личне карте, и доказ о радном искуству доставити на адресу
Јавно предузеће „Моравица“ Прешево. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Телефон организације је 017/668-343.

за рад у Пударцима (Гроцка), на
одређено време 24 месеца
46 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, предност
- искуство у пекарству. Рад у сменама, ноћни рад,
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
превоз, пробни рад 3 месеца. Рок трајања конкурса:
до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон:
060/810-1335, особа за контакт Јелена Сингер или да
путем и-мејл адресе доставе радну биографију.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО
14210 Уб, 28. фебруара 2
тел. 014/411-392
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

Електроинсталатер

место рада Уб, Ваљево, на одређено
време 2 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б
категорије. Теренски рад.

Електромонтер

место рада Уб, Ваљево, на одређено
време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромонтер-инсталатер, без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, обезбеђен смештај.

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати се могу јавити послодавцу путем имејла
или телефоном, лице за контакт Јелена Матић.

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

Б Е О Г РА Д
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454
e-mail: osboljevci@yahoo.com

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег
занимања. Поред општих услова за пријем у радни
однос, утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/2017), кандидат треба да испуњава
и следеће услове: одговарајуће високо образовање
из члана 140 Закона и то: високо образовање 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 педагошких наука;
високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017) за наведено радно место;
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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
Бесплатна публикација о запошљавању

децом и ученицима; да има држављанство Републике
Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар за конкурс, кандидати
треба да доставе следећа документа којим доказују
да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом
стручном образовању или уверење о дипломирању
(оверена фотокопија), краћу биографију, уверење о
држављанству РС (оригинал), извод из матичне књиге
рођених (оригинал), потврду високошколске установе
да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће
високошколске установе о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српком језику).
Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља школа, а доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима се подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Достављена документа се неће враћати. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Општа и неорганска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за коју се кандидат бира, други услови
утврђени Законом о високом образовању и Статутом
Хемијског факултета. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова (биографија, списак радова,
диплома о одговрајућој школској спреми, потврда
надлежног органа да кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу Закона
о високом образовању и остало), достављају се на
наведену адресу факултета, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“
11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8438-217

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, са
90% радног времена

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка
запосленог са функције, са 20%
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег
занимања. Кандидати поред општих услова из чл.
139, 140, 143 и члана 144 став 1 и став 2 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања,
треба да испуњавају и наведене услове у погледу
стручне спреме у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилника о степену и врсти

образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи и
Правилника о организацији рада и систематизацији
радних места.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверен препис или
оверену фотокопију уверења о држављанству, доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику), оверен препис или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Избор се врши у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. У складу са
чланом 155 кандидати испуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Пријаве са доказима о испуњености услова доставити
лично на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања.

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

Педагошки асистент

на одређено време до краја
2017/2018. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршен програм
обуке за педагошког асистента од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја; да кандидат говори српски и ромски језик; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о
раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа); држављанство РС. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши Национална служба за запошљавање по упућивању од стране школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом приложити оверене копије: доказa о одговарајућем
образовању, доказa о завршеном програму обуке за
педагошког асистента Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, доказa о држављанству РС.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Уколико кандидат не достави документацију у предвиђеном року или не достави сва потребна документа, односно уколико пријава
буде неблаговремена или непотпуна, неће бити узета
у разматрање. Ближе информације могу се добити
путем телефона: 011/787-0077.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3

Демонстратор за ужу научну област
Германистика, прeдмети Немачки
језик 5 и Немачки језик 6
сарадник ван радног односа
(демонстратор), на одређено време за
школску 2017/18. годину

УСЛОВИ: студент мастер академских, односно докторских студија у области филолошких наука који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за настав-
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ни рад. Кандидати подносе пријаву са биографијом,
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству, на адресу: Филолошки факултет у
Београду, Студентски трг 3, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3

1) Доцент за ужу научну област
Англистика, предмет Студије
америчке/британске културе
на одређено време од 5 година

2) Доцент за ужу научну област
Српска књижевност, предмет
Српска књижевност 18. и 19. века
на одређено време од 5 година

3) Доцент за ужу научну област
Српска књижевност, предмет
Књижевност од ренесансе до
рационализма
на одређено време од 5 година

4) Доцент за ужу научну
област Српска књижевност,
предмет Преглед југословенске
књижевности
на одређено време од 5 година

5) Доцент за ужу научну област
Српска књижевност, предмет
Српска књижевност 20. века
на одређено време од 5 година

6) Доцент за ужу научну област
Хунгарологија, предмет Мађарски
језик и књижевност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 74 Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

7) Виши лектор за ужу научну
област Арабистика, предмет
Арапски језик
на одређено време од 3 године

8) Виши лектор за ужу научну
област Русистика, предмет Руски
језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена (300 ЕСПБ, филолошки или њему одговарајући факултет), општи успех на
основним студијама најмање 8, објављени стручни,
односно научни радови, радно искуство у настави.
Остали услови утврђени су чланом 82 Закона о високом образовању и чланом 114 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

9) Сарадник у настави за ужу
научну област Палеославистика,
предмети Старословенски језик и
Упоредна граматика словенских
језика
на одређено време од 1 године

10) Сарадник у настави за ужу
научну област Неохеленистика,
предмет Грчки језик и књижевност
на одређено време од 1 године
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ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом,
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, на адресу:
Филолошки факултет у Београду, Студентски трг 3, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

уз пријаву и остала докумената: уверење да
кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника);
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе. Рок
за доставу документације је 15 дана од дана
објављивања исправке конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је
претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 83
Закона о високом образовању и чланом 114 Статута
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на
радно место доцента за ужу научну
област Цвећарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
одговарајуће научне области за коју се бира. Остали
услови утврђени 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 у Београду и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављаних кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса: биографија, списак радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа да кандидат није под
истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ТОПОЛИНО“
11000 Београд - Звездара
Астрономска 6
тел. 065/241-6666

Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Објављује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа наставника,
и то за:

Доцента за ужу научну област
Економска теорија и анализа,
предмети Теорија цена и
Микроекономска анализа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о високом
образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету, које је донео Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, одлуком Универзитета у Београду којом
се уређује поступак и оцена приступног предавања
високошколске установе и општим актима Економског факултета у Београду којима се уређују услови и
поступак за стицање звања наставника и поступак и
оцена приступног предавања. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова конкурса достављају
се на адресу: Економски факултет у Београду, Каменичка 6, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ДУШКО РАДОВИЋ“
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 112

Медицинска сестра васпитач

на одређено време од 3 месеца, уз
могућност продужења и заснивања
сталног радног односа
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер
медицинска сестра васпитач, радно искуство пожељно, није обавезно.

Васпитач

на одређено време од 3 месеца, уз
могућност продужења и заснивања
сталног радног односа
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршене струковне студије за образовање
васпитача или учитељски факултет, смера дипломирани васпитач, радно искуство пожељно, није обавезно.
ОСТАЛО: Кандидати достављају пријаве и радне биографије на и-мејл адресу: vrtic.topolino@gmail.com.
Рок трајања конкурса: 15 дана.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312
Оглас објављен у публикацији „Послови”
18.10.2017. године, за избор директора школе, мења се и допуњује у погледу документације коју су кандидати дужни да доставе

Административно-финансијски
радник

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање рада
на рачунару, психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, држављанство Републике Србије, неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи, и то: оверену копију
дипломе о одговарајућем образовању, уверење о
држављанству Републике Србије, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. 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. Пријавни формулар са документацијом доставити на наведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове у
складу са чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања; морају да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140, 142, 143 и чланом 144 став 1 и 2 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник“, број 72/09,
52/11, 55/13, 35/15, 68/15) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
број 8/15 и 11/16).

ОШ „ДУШКО РАДОВИЋ“

ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чл.
140, 142, 143 и чл. 144, и то: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплиниране, мултидисциплиниране, трансдисциплиниране 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; да кандидат 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 језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 155 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној страници Министарства
просвете, доказ да канидат 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 ЕСПБ. (оригинал или оверена
фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогоје,
или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који ово
образовање поседују а за оне који не поседују, Закон
по члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Доказ из
казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена
фотокопија) 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, оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), доказ одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику (оригинал
или оверена фотокопија), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 112

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник математике

са 45% радног времена, на одређено
време до повратка помоћника
директора школе у наставу, а најдуже
до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања и под условима прописаним Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи и то: оверену копију дипломе о одговарајућем
образовању, уверење о држављанству Републике
Србије, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
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. Пријавни формулар са документацијом
доставити на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО
Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426, 011/8300-206

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове у
складу са чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања; морају да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140, 142, 143 и чланом 144 став 1 и 2 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник“, број 88/17) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, број 8/15 и 11/16).

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одустне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства, са
78% радног времена
Бесплатна публикација о запошљавању

психичку, физичку и здравствену способност за рад
да децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Избор се врши
у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата кандидати изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаве доставити лично или слати на
наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11120 Београд 35, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Асистент за ужу научну област
Механика стена
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Рударска мерења
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00 или кандидат који има академски назив
магистра наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама
члана 84 став 1 и став 2 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017). Доставити пријаве
са прилозима: биографија, списак стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
11000 Београд, Вељка Дугошевића бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: прописани чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидат
треба да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука (мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10 септембра 2005. године, најмање 8 године
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад, да има положен испит за
директора. Изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност. Уз пријаву
приложити: оверен препис или фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно лиценци за наставника, педагога или
психолога, потврду о радном искуству - доказ да кан-
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Наука и образовање

дидат има најмање 8 година радног стажа у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци),
уверење надлежног суда да против кандидата није
покренута истрага нити је подигнута оптужница ( не
старије од 6 месеци), биографске податке са кратким
прегледом радног искуства и предлогом програма
рада директора школе, остала документа за која кандидат сматра да су од утицаја на доношење одлуке
о избору, доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (оригинал
лекарско уверење, не старије од 6 месеци ), потврду
- уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику).
Доказ о испуњености услова из чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на
наведену адресу са назнаком “Пријава на конкурс за
директора школе”, препорученом поштом или лично
секретаријату школе, од 9.00 до 14.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

матичар, 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. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер
треба да имају завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике - у складу са чл. 3 став 9
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 11/2012 и 15/2013).

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
радника са функције

тер, 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. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер
треба да имају завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике - у складу са чл. 3 став 9.
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 11/2012 и 15/2013).
ОСТАЛО: да 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 и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије. Докази о испуњености услова који се подносе приликом пријављивања на конкурс: фотокопија
дипломе, уверење о држављанству, краћа биографија. Докази који ће се тражити приликом пријема у
радни однос и који се проверавају током рада: извод
из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге
венчаних (за особе које су мењале презиме), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци ), уверење
о неосуђиваности и лекарско уверење (приликом
закључења уговора о раду).

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 74 став 6 и став
8 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/17) и чл. 104 и 109 Статута Географског факултета.

УСЛОВИ: да лице које конкурише има одговарајуће
високо образовање, минимум VII/1 степен, односно
да има звање: професор разредне наставе, наставник
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 - у складу са чл. 2
став 1. тачка 1-7 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 11/2012
и 15/2013).

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Просторно
планирање

на одређено време до повратка
радника са функције

на одређено време до 31.08.2018.
године

УСЛОВИ: да лице које конкурише има одговарајуће
високо образовање, минимум VII/1 степен, односно
да има звање професор историје, професор историје
и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије историје, у складу са чл. 3 став 6 тачка 1
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС-Просветни гласник”, 11/2012 и 15/2013).

УСЛОВИ: педагошки асистент - у складу са Правилником о програму обуке за педагошког асистента
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број
11/10), IV степен стручне спреме, завршена обавезна
уводна обука за педагошког асистента (сертификат
издат од Министарства просвете, науке и технолошког развоја), да лице поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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,
да има држављанство Републике Србије и зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Као
доказ подноси се оверени препис дипломе о стеченом
образовању, сертификат о завршеној уводној обуци
за педагошког асистента издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (оригинал
или оверена фотокопија ), извод из матичне књиге
рођених, извод из матичне књиге венчаних (за особе
које су мењале презиме), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности
и лекарско уверење (приликом закључења уговора о
раду). Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на предходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима у Националну службу за
запошљавање у Београду.

Наставник у звању доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Просторно
планирање (економска група
предмета)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 74 став 6 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17) и чл.
104 и 109 Статута Географског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми) подносе се факултету, на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблагоремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ“
11231 Београд - Ресник
Милорада Јанковића Доце 34

Наставник физике

на одређено време до повратка
радника са боловања ради неге детета
УСЛОВИ: да лице које конкурише има одговарајуће
високо образовање, минимум VII/1 степен, односно
да има звање: 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 инфор-
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Наставник историје

Педагошки асистент

Наставник математике

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: да лице које конкурише има одговарајуће
високо образовање, минимум VII/1 степен, односно
да има звање: 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 - мас-
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Остало за сва радна места: Пријаве са потребном
документацијом (обавезно написати контакт телефон)
слати на горенаведену адресу. Рок за достављање
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Документацију не достављати у оригиналу, иста
се не враћа подносиоцу пријаве. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, о чему ће бити обавештени сви кандидати, у складу са Законом.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у звању
доцента за ужу научну област
Индустријски менаџмент

на одређено време, изборни период од
5 година
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских наставника и сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и
следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне
спреме, докторат техничких наука из научне области
индустријски менаџмент, са завршеним техничким
факултетом. Остали услови утврђени су одредбом
члана 74 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”,
бр 88/2017) и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког
факултета у Бору као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских
наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Екстрактивна металургија и
металуршко инжењерство

на одређено време, изборни период од
1 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о
стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер металургије са завршеним техничким факултетом на студијском програму Металуршко инжењерство, модул Екстрактивна металургија или дипломирани
инжењер неорганске хемијске технологије на студијском
програму Технолошко инжењерство, модул Неорганска
хемијска технологија и уписане мастер академске студије на Одсеку за металуршко инжењерство. Остали
услови утврђени су одредбама члана 83 Закона о високом образовању („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и члана 103
Статута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Рударство и геологија
- рударска група предмета за
површинску ЕЛМС

на одређено време, изборни период од
1 године

ва, диплому о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврду надлежног органа о непостојању сметње из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању (казнена
евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова
конкурса достављају се на горенаведену адресу. Рок за
пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у звању
доцента за ужу научну област
Индустријски менаџмент

на одређено време, изборни период од
5 година

ЈАГОДИНА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-140

За избор у звање сарадника ван
радног односа - сарадник практичар,
у наставној бази, по уговору о
допунском ангажовању на одређено
време од годину дана, за предмете:

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Универзитету
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме,
докторат техничких наука из научне области индустријски менаџмент, са завршеним техничким факултетом. Остали услови утврђени су одредбом члана
74 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр
88/2017) и члана 104, 105 и 108 Статута Техничког
факултета у Бору као и Правилника о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Здравствена нега у гинекологији 1,
Здравствена нега у гинекологији 2
и Здравствена нега новорођенчета

Универзитетски сарадник у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Екстрактивна металургија и
металуршко инжењерство

Здравствена нега у примарној
здравственој заштити

на одређено време, изборни период од
1 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о
стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 стручне спреме, дипломирани
инжењер металургије са завршеним техничким факултетом на студијском програму Металуршко инжењерство, модул Екстрактивна металургија или дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије на
студијском програму Технолошко инжењерство, модул
Неорганска хемијска технологија и уписане мастер академске студије на Одсеку за металуршко инжењерство.
Остали услови утврђени су одредбама члана 83. Закона о високом образовању („Сл. гл. РС“ бр 88/2017) и
члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Рударство и геологија
- рударска група предмета за
површинску ЕЛМС

на одређено време, изборни период од
1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о
стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Универзитету у Београду,
кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
рударства, са завршеним техничким или рударско геолошким факултетом и уписане мастер академске студије.
Остали услови утврђени су одредбом члана 88 Закона о
високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и члана
103 Статута Техничког факултета у Бору.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Универзитету
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер рударства, са завршеним техничким или рударско геолошким факултетом и уписане мастер академске студије. Остали услови утврђени
су одредбом члана 88 Закона о високом образовању
(“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копије научних и стручних радо-

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копије научних и стручних радо-
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ва, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа непостојања сметње из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу
или овереном препису и не старија од шест месеци).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса, достављају се на горенаведену
адресу. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана
објављивања.

Кинезиологија 2 и Геријатријска
рехабилитација
Здравствена нега у акушерству 1

Протетика и ортотика
Општа кинезитерапија,
Специјална физикална терапија и
Геријатријска рехабилитација
Специјална физикална терапија
Специјална физикална терапија,
Медицинска рехабилитација 1,
Дечја рехабилитација
Општа физикална терапија,
Медицинска рехабилитација 2
Специјална кинезитерапија
2 извршиоца
Кинезиологија 1 и Општа
физикална терапија
Општа кинезитерапија
Основи радиологије
Медицинска рехабилитација 1
Нуклеарна медицина, Контрастна
радиологија, Клиничка нуклеарна
медицина
Менаџмент у здравству
Медицинска психологија
Радиолошка дијагностика у
хируршким гранама и Радиологија
у педијатрији
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Рендгенографија и апарати за
рендгенографију
Декоративна козметика,
Лековито биље у козметологији,
Фармацеутска здравствена заштита
1, Фармацеутска здравствена
заштита 2
Хемија намирница са
дијетотерапијом и Медицински
паковани материјал
Здравствена нега у психијатрији са
психијатријом
Здравствена нега у неурологији са
неурологијом
Здравствена нега у
дерматовенерологији са
дерматовенерологијом
Основи рехабилитације
УСЛОВИ: завршене студије првог степена - висока
медицинска школа струковних студија одговарајућег
студијског програма или завршен медицински факултет, радни однос у струци у наставној бази школе,
као и општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом и Правилником о
избору наставника Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји. Рок за достављање пријава са
потребном документацијом: 8 дана од објављивања.

Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Менаџмент трендови
и бизнис
на неодређено време или на одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука или докторат наука из уже научне области
за коју се наставник бира.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Конструкционо
машинство

тавља у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs Избори у звања - Документи за заснивање радног односа и стицање звања наставника), утврђена је обавеза
кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа
која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних
чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на
начин утврђен овим упутством. Пријаву са доказима о
испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Универзитета. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ”
32000 Чачак, Светогорска 44

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник математике

са 22% радног времена, на одређено
време до преузимања, односно до
коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу на неодређено време, а
најкасније до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (одговарајуће
образовање из чл. 140 ЗОСОВ за наведено занимање).
Кандидати треба да испуњавају и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017): да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3
ЗОСОВ, да имају држављанство РС и да познају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ да се против кандидата не води истрага нити
да је подигнута оптужница и да се не води кривични поступак пред судом (све то не старије од 6 месеци), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе.
Пријаве слати на адресу ОШ „Ратко Митровић”, 32000
Чачак, Светогорска 44. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

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

на одређено време од 5 година

Студијски програм за филозофију:

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука или докторат наука из уже научне области
за коју се наставник бира.

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну
област Нововековна-савремена
филозофија

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и
Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Пријава
на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и
друго. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак научних и стручних
радова, као и саме радове и доказ надлежног органа о
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017) и
чл. 124е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат дос-
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на одређено време од 5 година
Студијски програм за социологију:

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Социологија
на одређено време од 5 година
Студијски програм за историју:

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Историја средњег века
на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област
Методологија и методика
на одређено време од 3 годинe
Студијски програм за психологију:

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Психологија
на одређено време од 5 година
Студијски програм за педагогију:

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Андрагогија и савремени системи
васпитања и образовања
на одређено време од 5 година

Студијски програм за историју уметности:

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Историја уметности
на одређено време од 5 година

Студијски програм за енглески језик и
књижевност:

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Англистичка
лингвистика
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 74 Закона
о високом образовању Републике Србије („Сл.гласник РС“, број 88/2017), чл. 93 до 103 и чл. 110 Статута Филозофског факултета, Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета
у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици и Правилником о минималним условима
за избор у звање наставника Филозофског факултета у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (биографија; списак научних радова; радови;
дипломе о одговарајућој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених; уверење да кандидат није
правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примањa
мита у обављању послова у високошколској установи;
уверење о држављанству Републике Србије) подносе
се на адресу Филозофски факултет, 38220 Косовска
Митровица, Филипа Вишњића бб, са назнаком „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу
добити на телефон 028/425-473 и 425-475.

К РА Г УЈ Е В А Ц
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Наставник у звању ванредног
или редовног професора, за ужу
Међународноправну научну област
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 члану 75 Закона о високом образовању и
Статутом Факултета. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова као и доказе из члана 72 став 4
Закона о високом образовању, слати на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.
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Наука и образовање

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

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Француски језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне
области за коју се бира, непостојање сметње из чл.
72 став 4 Закона о високом образовању и остали
општи, обавезни и посебни услови предвиђени чл. 64
и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/360 од 28.04.2017.
године-www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. 01-1336/1 од 30.8.2016. године - www.filum.kg.ac.
rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцуwww.kg.ac.rs (пречишћен текст бр. II-01-52 од 9. 1.
2017. године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија,
оверене копије диплома свих нивоа студија, оверена фотокопија личне карте и очитана лична карта,
потврда надлежног органа (полицијске управе) да
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и
чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у
Крагујевцу, потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате
који су у радном односу на ФИЛУМ-у), за кандидате
који се први пут бирају у звање доцента на на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (доступно na:http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који
не испуњавају услове конкурса неће се узимати у
разматрање. Сва документација и радови достављају
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на
адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

К РА Љ Е В О
ОШ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“
36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17
тел. 036/5478-154

Професор физике

на одређено време до повратка
радника преко 60 дана, са 30% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен, висока стручна спрема, професор физике; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs
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 доцента за
ужу научну област Страни језик енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора филолошких наука.
Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број II-01-360
од 28.04.2017. године), Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен
текст, број 630 од 13.04.2017. године), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. II-01-52 од 9.01.2017.г.), 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 и 75/14). Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; оверене копије диплома, односно
уверења о стеченом високом образовању; уверење/
потврда/диплома којом се доказује просечна оцена
претходних степена студија; 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 124е Статута Универзитета у Крагујевцу. Све
доказе је потребно доставити у оригиналу или овереној копији. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника
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 горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36343 Студеница
тел. 036/5436-450
e-mail: os.stefannemanja@open.telekom.rs

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног радника,
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће
високо образовање у складу са законом и правилником о степену и врсти стручне спреме наставника,
васпитача и стручних сарадника у основној школи.
На конкурс се могу пријавити кандидати који поред
општих услова, предвиђених Законом о раду, испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то: да имају завршено одговарајуће високо образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство РС. 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ
о положеним испитима из психологије и педагогије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз
пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу
документацију којом доказују да испуњавају услове
предвиђене Законом, као и овим конкурсом: диплому
о завршеном одговарајућем образовању у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања
и важећим Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, васпитача и стручних сарадника
у основној школи; уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); потврду или уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи (односно потврду о положеним испитима из психологије и
педагогије, или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу); извод из матичне књиге рођених. 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). Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу
одлуке, а пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Пријаве са потребним документима слати на адресу:
ОШ “Стефан Немања”, 36343 Студеница. Сва обавештења на телефон 036/5436-450.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36207 Витковац
тел. 036/5873-889

Ннаставник физичког васпитања изабрани спорт
на одређено време, са 20% радног
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати
треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду и посебне услове предивђене чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања
и то: да имају одговарајуће образовање, и то: професор физичког васпитања; професор физичке културе;
дипломирани педагог физичке културе; професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког
васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; професор физичког васпитања и спорта; мастер физичког васпитања и спорта;
професор спорта и физичког васпитања; професор
спорта и физичке културе; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља 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
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе доказе да испуњавају наведене услове, осим доказа за услов из тачке 2 који се доставља пре закључења
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уговора о раду. Сви документи се прилажу у оригиналу или оверене фотокопије. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Бранко Радичевић“, 36207 Витковац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 036/5873-889.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548

Наставник масаже
(вежбе и блок настава)

за 29,17% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана

Наставник естетске неге
(вежбе и блок настава)

за 48,39% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана

Наставник дерматологије
(вежбе и блок настава)

за 25,65% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице које испуњава услове прописане чланом 139;
има одговарајуће образовање: право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове у погледу
стручне спреме, у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада здравство и социјална заштита („Просветни гласник“ бр.11/2016); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже:
оверену копију дипломе о стеченом образовању; уверење да против лица није покренут кривични поступак
и да није покренута истрага; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал, или оверена копија);
доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима се прибавља пре закључивања уговора о
раду. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом
о испуњености услова, доставити лично, или на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о
избору кандидата и пријему у радни однос биће донета у
законском року. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, путем телефона: 382-548.

КРУШЕВАЦ
ГИМНАЗИЈА У КРУШЕВЦУ

37000 Крушевац, Топличина 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије специјалистичке
академске студије) и то: 1) студије другог степена
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из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе премета 2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне,односно стручне области или
области педагошких наука, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице које испуњава услове за наставника гимназије, за педагога и психолога, дозволу за
рад, најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лице које има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; лице које 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 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 санкицју, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; лице које има држављанство Републике
Србије; које зна српски језик; које има положен испит
за директора. Кандидати, уколико имају, подносе
и извештаје просветног саветника. Ако је кандидат
лице које је обављало дужност директора установе
дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора и оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију, оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу (дозволи за
рад), потврду о радном месту и броју година рада у
области образовања, извод из казнене евиденције (не
сме бити старија од датума објављивања огласа), уверење да се не води истрага пред основним и вишим
судом (не сме старије од датума објављивања огласа),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (не сме бити
старије од датума објављивања огласа). Уколико лице
није положило испит за директора мора то учинити
у року од 2 године од избора. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве се достављају на горенаведену
адресу. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон: 037/427-208.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: прописани чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17). Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука (мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-

ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС” 88/17); да
има држављанство Републике Србије; знање српског
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; да
има положен испит за директора. Изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања на
дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију
са адресом и контакт телефоном, фотокопију личне
карте (или очитану личну карту) оверен препис или
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно лиценци за
наставника, педагога или психолога, потврду о радном искуству - доказ да кандидат има најмање 8 година радног стажа у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених на новом образцу, уверење надлежног суда
да против кандидата није покренута истрага нити је
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (извод из казнене евиденције
не старији од 6 месеци), биографске податке са кратким прегледом радног искуства и предлогом програма
рада директора школе, остала документа за која кандидат сматра да су од утицаја на доношење одлуке
о избору, доказ о психичкој, физичкој и здравстевној
способности за рад са децом и ученицима (оригинал
лекарско уверење, не старије од 6 месеци), потврду
- уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику).
Документа се достављају у оригиналу или у овереној
копији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаву са доказима о испуњености
услова доставити у року од 10 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора школе” препорученом поштом или лично секретару школе, од 8.00 до
14.00 часова. Све додатне информације о конкурсу
можете добити на телефон: 037/446-890.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3

Наставник математике

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

Наставник италијанског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
56% радног времена

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајући степен и врста стручне спреме
у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење 68/15 и 62/16 Одлука УС) 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
и 3/2017). Поред одговарајућег високог образовања
стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
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године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године (чл. 8 став
2 тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања), кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (чл. 8 став 4 и чл. 121 став
9 Закона о основама система образовања и васпитања); наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система
обазовања и васпитања (чл. 121 став 10 овог закона),
држављанство РС, 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 родоскрнављење,
за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Кандидати су дужни
да уз пријаву на конкурс доставе: краћу биографију
са адресом и контакт телефоном, фотокопију личне
карте (или очитану личну карту), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (потврда/уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима или оверена копија
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) уверење о држављанству не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених
на новом обрасцу. Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији и иста се по окончању
конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уверење
о поседовању психичке физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ
из казнене евиденције, у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење 68/15 и 62/16 - Одлука УС)
прибавља школа службено. У поступку одлучивања
о избору кандидата директор ће извршити ужи избор
кандидата који ће бити упућени на претходну проверу
психофизичких способности коју врши надлежна служаба за запошљавање, применом стандардизованих
поступака.

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2017/18. годину, односно до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме - најмање средње образовање, завршен програм обуке за
педагошког асистента (уводни модул), да кандидат
познаје ромски језик (у складу са чланом 121 став 8
Закона о основама система образовања и васпитања); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима; држављанство РС; 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 родоскрнављење, 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 обрира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Предходну проверу психофизичких способности канБесплатна публикација о запошљавању

дидата за рад са ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања по редоследу који утврди
школа у договору са овом службом. Уз пријаву приложити и: краћу биографију са адресом и контакт
телефоном (CV), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат
има завршену обавезну уводну обуку за педагошког
асистента (сертификат издат од стране министарства
надлежног за послове образовања), очитану личну карту (или фотокопију), извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству. Документа се
достављају у оригиналу или у овереној копији и иста
се по окончању конкурса не враћају кандидатима.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу
са чл. 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа
службено. У поступку одлучивања о избору кандидата
директор ће извршити ужи избор кандидата који ће
бити упућени на претходну проверу психофизичких
способности коју врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс, са
потребном документацијом о испуњености услова,
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Све додатне информације
о конкурсу можете добити на телефон 037/446-890.

ЛЕСКОВАЦ
ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ

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

Професор француског језика

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају прописане
услове предвиђене Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставнике у гимназији, и то: да имају одговарајуће образовање у складу
са Законом и одредбама Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да имају
држављанство Републике Србије; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да знају српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
јавног оглашавања у публикацији „Послови“. Кандидати уз пријаву достављају следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе или уверења, уверење
о држављанству (оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), уверење о неосуђиваности за наведена кривична дела из казнене евиденције надлежне
полоцијске управе, извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија); изјаву да знају српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Напомена: лекарско уверење је потребно када одлука о избору постане коначна, пре закључивања уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКА
СТРУКОВНА ШКОЛА
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу област
Математика и информатика
УСЛОВИ: завршен ПМФ математика, физика или
информатка; завршене докторске студије из математичких наука

Наставник у сва звања за ужу
област Дизајн текстилних
производа
УСЛОВИ: завршен факултет примењених уметности
и дизајна, одсек дизајн текстила; завршене докторске, магистарске специјалистичке студије из научне
области за коју се бира или факултет примењених
уметности и дизајн одсек дизајн текстила; пет година
радног искуства у настави.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба
да испуне и друге опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом школе,
Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником о избору у звање наставника и
сарадника. Пријаве на конкурс са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење да нису осуђивани) којима кандидат доказује да испуњава услове тражене у конкурсу
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана после објављивања у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА СКОБАЉИЋ“
16000 Велико Трњане
тел. 016/242-368

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има држављанство Републике Србије; да има
одговарајуће високо образовање прописано чл. 88
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015);
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава остале услове за наставника основне
редовне школе, за педагога или психолога школе, да
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (након доношења подзаконског акта
који ће прописати програм обуке, начин и поступак
полагања испита за директора); да има најмање пет
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
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наторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију лиценце за наставника, педагога или психолога, односно уверење о положеном стручном испиту;
потврду о раду у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; радна биографија; оквирни план рада за време
мандата; доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не старији
од 6 месеци) - лекарско уверење које издаје надлежна здравствена установа (подноси се пре закључења
уговора о раду); уверење о неосуђиваности издато од
стране надлежног суда; подаци из казнене евиденције издатих од стране МУП-а. Пријаве на конкурс, са
потребном документацијом, послати на адресу школе,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, са
назнаком „Конкурс за директора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 016/242-368.

Л ОЗ Н И Ц А
ОШ „БРАЋА РИБАР”
15317 Доња Борина
тел. 015/7796-048
e-mail: osbracaribar@mts.rs

Наставник географије

за 35% радног времена, на одређено
вереме до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: кандидат теба да поседује одговарајуће
образовање сагласно одредбама чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017) 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, 20/17 и
3/17). Поред услова у погледу стручности, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017): да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, да имају држављанство РС, да знају српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Као доказе о испуњавању услова, кандидати
уз пријаву са кратком биографијом подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
приложити један од следећих докумената: потврду
високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеном
испитима из педагогије или психологије (као доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина), извод из матичне књиге рођених
оригинал или оверена копија, уверење из казнене
евиденције (уверење МУП-а да лице није осуђивано), уверење о држављанству не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија, лекарско уверење
(подноси се пре закључења уговора о раду), уверења
не могу бити старија од 6 месеци. Пријаве слати на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа, са назнаком „За конкурс“.
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 10
тел. 015/471-167

Директор

на период од 4 године

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Директор

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано лице
које испуњва следеће услове: одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање 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, мултидисиплинарне, трансдициплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне обласи или области педагошких наука, на основним студијам у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10 септембра 2005. године). Лице из члана
140 став 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; поседовање дозволе за рад, (лиценца); обука и положен испит за директора (одложени
услови); да кандидат 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, нити за остала кривична дела утврђена Законом; непостојање дискриминаторног понашања утврђеног у складу са законом,
држављанство РС; најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу,
потврду о радном искуству у области образовања и
васпитања, радну биографију, оквирни план рада за
време мандата, доказе о поседовању организационих
способности (факултативно). Пријаве доставити на
адресу школе у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, путем поште (препоручено) или непосредно школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

НИШ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015
Оглас објављен 25.10.2017. године у публикацији „Послови“ исправља се у називу радног места, тако што уместо: наставник у звању
ванредног професора за ужу научну област
Рачунарске науке на Департману за математику на одређено време од 60 месеци, треба да
стоји: наставник у звању ванредног професора за ужу научну област Рачунарске науке на
Департману за рачунарске науке на одређено
време од 60 месеци. У осталом делу конкурс
остаје непромењен.

Национална служба
за запошљавање

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника те врсте школе и подручја рада, педагога
или психолога. Лице из става 1 тачка 1 подтачка 2
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); дозвола за рад (лиценца) за
наставника, педагога или психолога; обука и положен
испит за директора установе (узеће се у обзир да није
донет подзаконски акт о полагању испита за директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези да
положи испит у законском року, након што министар
просвете, науке и технолошког развоја донесе одговарајући подзаконски акт); најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о
резултату стручно - педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико се
на конкурс јавља лице које је претходно обављало
дужност директора установе; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није покренута истрага нити да је подигнута
оптужница за кривична дела из надлежности суда;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; знање језика на
ком се остварује образовно - васпитни рад (диплома о
стеченом образовању). Кандидат уз пријаву треба да
достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству; доказ о обуци и
положеном испиту за директора установе; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених искључиво на новом обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци); уверење суда да није покренута истрага
нити да је подигнута оптужница (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење
полицијске управе о неосуђиваности (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ
о резултату стручно - педагошког надзора (за кандидата који је претходно обављао дужност директора
установе); преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о стручним и организационим
способностима. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: “Конкурсној комисији”. Кандидати учесници конкурса ће бити позвани на интервју од стране
конкурсне комисије, по завршетку рока за пријаву на
конкурс. Кандидати учесници конкурса ће бити обавештени о избору директора и његовом именовању
од стране Министра просвете, науке и технолошког
развоја.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА
У РАЗВОЈУ “СМЕХ И СУЗА”
18220 Алексинац
Станка Милосављевића 9
тел. 018/804-626

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломирани дефектолог или лице са дефектолошким
факултетом; лиценца за рад наставника; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад; радно
искуство: најмање 8 година у установи на пословима
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду
о раду у области образовања; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, нови образац са холограмом); лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); биографске податке,
односно радну биографију. Рок за пријаву на конкурс:
15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Наставник разредне наставе за
организовање образовно-васпитног
рада као посебног облика рада за
ученика на дужем кућном лечењу
на одређено време за школску
2017/2018. годину

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11
и 55/13), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 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
(доказ издаје надлежна високошколска установа);
образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013) 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; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа
по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: кратку биографију
(CV); оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
Бесплатна публикација о запошљавању

образовању, односно уверење уколико диплома није
издата; уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (за удате); доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова или
потврду факултета о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ ПА ЗАР
ГИМНАЗИЈА ТУТИН

36320 Тутин, 7 јула 18
тел. 020/811-148

Професор енглеског језика

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка са породиљског
боловања запослене

радника), 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 психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима. Предвиђена је претходна психолошка процена
способности кандидата за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36300 Нови Пазар
Осаоница, 36314 Штитаре
тел. 020/351-393

Наставник физике

Професор хемије

на одређено време до повратка
радника са функције, са 60% радног
времена

УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба да испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис дипломе, лекарско уверење, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела предвиђена Кривичним законом, односно да не
постоји забрана обављања послова. Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

на одређено време до повратка
радника функције, са 20% радног
времена

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка са породиљског
боловања запослене

ОСНОВНА ШКОЛА
„МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36320 Тутин, Рибариће
тел. 020/821-110

Професор разредне наставе

у издвојеном школском месту у
Струмцу, на одређено време до
повратка раднице са одсуства са рада
ради посебне неге детета, а најдуже
до 29.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање, у складу са чл. 140 и чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, држављанство Републике Србије.

Административно-финансијски
радник

за рад у матичној школи, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, а најдуже до
04.06.2018. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, држављанство
Републике Србије, познавање рада на рачунару, да
кандидат испуњава услове у складу са чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у
листу “Послови”. Уз пријаву кандидати подносе следећа документа: доказ о стручној спреми, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење, доказ за познавање
рада на рачунару (за административно-финансијског

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015,
88/17), и то: да имају одговарајуће образовање, да
имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије, да
знају српски језик и језик на коме се осварује образовно
васпитни рад. У погледу степена и врсте образовања,
потребно је да кандидати имају одговарајуће високо
образовање, сходно члану 140 и образовање сходно
члану 142 ст. 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17), као и степен и
врсту образовања сходно Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС“, број 11/12).
ОСТАЛО: Потребна документа: оригинал или оверена копија копија дипломе, односно уверење, којима се
доказује одговарајуће високо образовање, оригинал
уверење о држављанству не старије од 6 месеци, оригинал извода из матичне књиге рођених не старије од 6
месеци, одговарајући доказ (потврда, уверење или друга исправа који издаје надлежна високошколска установа) којим се доказује да кандидат има одговарајуће
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устранови
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, сходно члану 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“, бр. 88/17).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације се могу добити на горенаведеној адреси и кандидати могу слати пријаве на исту. Рок за доставу пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у листу „Послови“.
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ОШ „БРАТСТВО“

36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50
тел. 020/317-020

Директор

на период на 4 године
УСЛОВИ: да кандидадт има одговарајуће високо образовање у скалду са чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за наставнике те врсте школе и подручја рада , за педагога и
психолога: на студијама другог степена мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог степена
и научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице из ове подтачке мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу премета); 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 здраствену 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 има дозволу за рад (лиценцу) , односно положен
стручни испит за наставника, васпитача и стручног
сарадника; да има обуку и положен испит за директора установе; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог образовања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
достави: оверену копију дипломе о стеченом образовању (овера не старија од шест месеци); оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника (овера не старија од шест
месеци); уверење о држављанству Републике Сбије
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених; доказ о најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговрајућег образовања; доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; радну биографију и оквирни план за време
мандата; резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико се на
конкурс пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе; уверење о посеовању
психичке, физичке и здраствене способности за рад
са децом и ученицима (подоси се пре закључивања
уговора о раду) - не старије од 6 месеци; уверење
о неосуђиваности правоснажном пресудом издато
од стране надлежне полицијске управе и надлежног
суда (не старије од шест месеци); уверење о положеном испиту за директора установе (пријава ће се
сматрати потпуном и уколико кандидат нема положен
испит за директора установе, али је кандидат који
буде изабран за директора школе дужан да га положи у року од две године од дана ступања на дужност).
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Пријаве се подносе личо или на
гопренаведену адресу.
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Наставник у звању доцента за
ужу научну област Примењени
софтверски инжењеринг

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

на одређено време од 5 година, са
10% радног времена
2 извршиоца

21426 Вајска, Маршала Тита 33

Наставник техничког и
информатичког образовања и
информатике и рачунарства

у другом циклусу основног образовања
и васпитања, на одређено време до
повратка радника који је именован на
место директора школе
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће
образовање за наставнике основне школе у складу са
чланом 8 и чланом 120 став 1 ЗОСОВ (“Сл. гласник РС”
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник
РС” број 11/2012, 15/2013 и 2/2016). Кандидати морају
да имају образовање из психолошких, педагошких
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 ЕСПБ, поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; 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; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; извршена психолошка процена способности
за рад с децом и ученицима, у складу са Законом.
ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оргинал или оверену копију не
старију од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (кандидати за послове
наставника и стручних сарадника, при чему се сматра
да наставник 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 наведених дисциплина); оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без
положеног одговарајућег испита); доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том
језику, пошто се сматра да они познају језик на којем
се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од тридесет дана
од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са
неовереном доклументацијом, неће се узети у разматрање. Пријаве послати на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

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

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Грађевинарски
материјали, процена стања и
санација објеката
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Електроенергетика
на одређено време од 5 година, са
50% радног времена

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

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Управљање ризиком
и менаџмент осигурања
на одређено време од 5 година, са
10% радног времена

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

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област: Аутоматика и
управљање системима
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, аутоматика и управљање
системима, услови прописани чланом 74 Закона о
високом образовању, подзаконским актима и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Производни и услужни системи,
организација и менаџмент
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
инжењер менаџмента, услови прописани чланом 83
Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

на одређено време од 5 година

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Електрична мерења, метрологија и
биомедицина

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 83
Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Рачунарска графика

на одређено време од 1 године
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ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног
односа и избор у звање (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса),
краћу биографију, библиографију (списак радова),
оверене фотокопије диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија, дипломама стеченим у
иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе, фотокопирану
или очитану личну карту, остале доказе о испуњености услова конкурса као и фотокопије објављених
научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима са рецензијом,
односно признатих уметничких дела, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака
за ужу област за коју се бира. Сваки кандидат који
се јавља на конкурс за заснивање радног односа и
избор у звање наставника треба да попуне електронски образац са подацима о кандидату који се налази
на сајту Универзитета у Новом Саду (http://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje) и исти пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs.
За сваку одредницу коју кандидат испуњава у електронском формулару неопходно је приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл. Комисија
ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве.
Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана
ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на
горенаведену адресу за свако радно место посебно.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“
21400 Бачка Паланка
Југословенске армије 18

Директор предшколске установе
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице
које испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона за васпитача или
стручног сарадника: 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 - ова лица
морају имати 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. Лица под 1) и 2) морају имати дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање 8 година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања. 3) Изузетно, за директора
може да се кандидује и васпитач 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. Ова лица
морају имати дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања. Лице треба да има и: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
Бесплатна публикација о запошљавању

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Потребне услове за избор директора, из чланова 122. и 123. Закона. Директора установе именује министар на период од четири године, уз
претходно прибављену сагласност надлежног органа
аутономне покрајине.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању - обавезно; оверен препис/
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника - обавезно; потврду о радном искуству на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања
- обавезно; доказ о неосуђиваности правоснажном
пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3
Закона - обавезно; доказ о држављанству (уверење
о држављанству) - обавезно; преглед кретања у
служби са биографским подацима - необавезно;
доказе о својим стручним и организационим способностима - необавезно. Уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Управни одбор ће
посебном одлуком образовати Комисију за избор
директора која има непаран број чланова и спроводи поступак за избор директора, и то: обраду
конкурсне документације, утврђује испуњеност
законом прописаних услова за избор директора,
обавља интервју са кандидатима и прибавља мишљење васпитно-образовног већа о пријављеним
кандидатима. Сви кандидати ће писаним путем, по
доношењу одговарајућих одлука по конкурсу, бити
информисани о резултатима конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок
за подношење пријава на конкурс за избор директора установе износи 15 дана од дана објављивања
конкурса, рачунајући оно гласило које буде касније
објављено.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

21471 Равно Село, Маршала Тита 112
Оглас објављен у публикацији „Послови“
18.10.2017. године (број 747) исправља се
за услове радног места директор и исправно треба да гласе: да поседује одговарајуће
образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) по
пропису који уређују високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005; да
поседује дозволу за рад (лиценцу); да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе (програм обуке за директора
школе и Правилник о о полагању испита за
директора школе нису донети, па ће изабрани директор бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе); да
има најмање 8 година рада у установи на
пословима 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 обзи-

ра на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ГИМНАЗИЈА
„20. ОКТОБАР“

21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

Наставник енглеског језика

са 44,44% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Да кандидат има одговарајуће образовање у складу са члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број
88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у Гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 15/13, 11/16 и 2/17): 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); 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 и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да
доставе: 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 о неосуђиваности; лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења
уговора о раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26204 Опово, Братства јединства 14

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Услови за избор директора прописани су чл.
8, 59 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 34/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016 - Одлука УС). На функцију директора може
бити изабрано лице, које има одговарајуће образовање за наставника или стручног сарадника - стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, (основне академске студије, односно струковне студије), на студијама
у трајању од 3 године или више образовање, дозволу
за рад наставника или стручног сарадника (лиценца), најмање 5 година рада у установи, након сти-
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цања одговарајућег образовања; психичку, физичку и општу здравствену способнпст за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело у складу са чл. 120 став. 1, тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, да зна
језик на коме се остварује опразовно васпитни рад српски језик. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту (лиценца), потврду о
радном искуству, стеченом у области образовања и
васпитања (потврда мора да садржи: назив послодавца, послове које обавља, радно место на коме је
кандидат био распоређен и време трајања рада из
области образовања и васпитања), лекарско уверење
о утврђеној психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, да није старије од 6 месеци, фотокопију важеће личне карте
или очитану биометријску карту, извод из матичне
књиге рођених, односно венчаних (за жене) на новом
образцу, уверење о држављанству да није старије од
6 месеци, фотокопију радне књижице и доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело у
складу са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, биографске податке и
прилоге којима доказује своје стручне, организационе, моралне и друге квалитете. Пријава са доказима
о испуњавању услова подноси се у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за
директора”, у року од 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Благовременом пријавом сматра се она која је предата у року утврђеним конкурсом. Уколико је пријава предата препоручено, путем
поште, тада се као дан пријема рачуна дан пријема
пошиљке од поште. Ако је последњи дан конкурсног
рока за пријем пријаве недеља нерадни дан или дан
државног празника, рок за пријем пријава помера се
за следећи радни дан. Потпуном пријавом сматра се
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене конкурсом. Ближа обавештења се могу добити путем телефона: 062/88-06-910.

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи: 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.

ПИРОТ

18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Расписује оглас за стицање звања и
пријем у радни однос

Професор физичког васпитања

Асистент у ужој научној области
Математика - Методика развоја
почетних математичких појмова
1 и 2, акредитованог програма
ОСС - струковни васпитач за рад са
децом у предшколским установама,
асистент

18300 Пирот, Српских владара 111

за 6 часова, за рад у истуреном
одељењу у Малом Суводолу, на
одређено време до повратка радника
са функције помоћника директора, до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове
у погледу врсте стручне спреме: професор физичког
васпитања, професор физичке културе, дипломирани
педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске
гране, професор физичког васпитања - дипломирани
организатор спортске рекреације, професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког
васпитања и спорта, професор спорта и физичког
васпитања, професор спорта и физичке културе.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године, односно до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове у погледу врсте стручне спреме: завршена уводна
обука према Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте („Службени гласник РС” број 11/10).

Професор разредне наставе

за рад у матичној школи, на одређено
време до повратка радника са
функције помоћника директора, до
31.08.2018. године
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ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. 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 кандидат доставља уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван, оверену фотокопију дипломе
или уверење на горенаведену адресу или у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА - ПИРОТ

на одређено време због повећаног
обима послова, годину дана, са 55%
радног времена

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Остали услови за избор асистента утврђени
су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017 од 29.09.2017. године) чл. 109 и чл. 110
Статута школе бр. 497-2/2015 од 28.012.2015. године
и Правилником о измени и допуни Правилника о условима, начину и поступку избора у звања наставника и
сарадника Високе школе струковних студија за образовање васпитача Пирот бр. 290-6/2015 од 6.07.2015.
године, у складу са којим ће бити извршен избор.
ОСТАЛО: Смисао и способност за наставни рад се
утврђује на основу: већег броја положених испита из
предмета уже научне области, веће опште просечне
оцене у току студирања - из предмета уже научне
области; краћег рока студирања, одобрене теме докторске дисертације и др; стицање звања, асистент,
заснива се на оствареним и мерљивим резултатима
целокупног рада појединца у следећим областима: у
наставном раду, истраживачком, стручном, односно
уметничком и професионалном раду; ангажовању у
развоју наставе и других делатности високо-школске
установе и доприноса широј заједици. Уз пријаву на

конкурс кандидати треба да поднесу: биографију са
свим битним подацима: установа или предузеће где
је кандидат тренутно запослен и професионални статус; година уписа и завршетка високог образовања,
универзитет, факултет, назив студијског програма
(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив; година уписа
- завршетка специјалистичких, односно магистарских
студија, докторске студије: универзитет, факултет,
назив студијског програма докторских студија, година
уписа, научна област, наслов одобреног мастер рада,
знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће;
кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења);
списак радова и сами радови; остале податке: о
наставном раду, стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе и доприносу локалној
и широј заједници; доказе надлежних органа поводом
чињенице да кандидат није правоснажном пресудом
осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи. Пријаве се подносе у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир и разматрати.

ПОЖ АРE ВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
12221 Мајиловац, Вука Караџића бб

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
одсутног запосленог са боловања
дужег од 60 дана

Професор историје

на одређено време до повратка
одсутног запосленог са боловања
дужег од 60 дана, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према
чл. 139, 140, 143 и чл. 144 став 1 и став 2 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), 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), 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 о
одговарајућем образовању не старија од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству Републике Србије (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”.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ”

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел/факс: 012/250-119

Васпитач

на одређено време преко 60 дана до
повратка запослене са боловања, за
100% часова васпитно-образовног
рада недељно у припремном
предшколском програму, у оквиру
40-часовне радне недеље

Наставник енглеског језика

на одређено време преко 60 дана, до
повратка помоћника директора са
функције, а најдуже до 31.08.2018.
године, за 80% часова у предметној
настави недељно, у оквиру 32-часовне
радне недеље

Наставник физичке културе

на одређено време преко 60 дана, до
повратка помоћника директора са
функције, а најдуже до 31.08.2018.
године, за 15% часова у предметној
настави недељно, у оквиру 6-часовне
радне недеље
УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног
захтева за пријем у радни однос на одређено време
и фотокопије очитане личне карте, достави и следећа документа: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, уверење
о неосуђивању из надлежног основног суда, 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 (овај
документ из МУП-а извод из КЕ) - доказ прибавља
основна школа; диплому или уверење о стеченом
високом образовању (VII/1 степен стручне спреме
одговарајуће врсте занимања) или стеченом академском називу мастер за наставника, односно диплома
или уверење о стеченом вишем образовању (VI степен стручне спреме одговарајуће врсте занимања)
или високом образовању за васпитача у припремном
предшколском програму; уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, односно уверење о здравственом стању кандидата, из надлежне службе медицине
рада, које се подноси непосредно пре закључења уговора о раду; уверење или потврда да кандидат 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; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник
треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и 4,
чл. 120, чл. 121 ст. 7, 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/ 2013, 35/2015, 68/2015, 62/2016) и да има
стручну спрему прописану Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013) и Правилником о организацији и
систематизацији послова. Васпитач треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 3 и 4, чл. 120, чл. 121
ст. 1, 9 и 10 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015, 68/2015, 62/2016) и да има стручну спрему
прописану Правилником о организацији и систематизацији послова. Послове наставника може да обавља
лице које је стекло високо образовање на језику на
Бесплатна публикација о запошљавању

коме се остварује образовно-васпитни рад или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (чл. 121 ст. 7 Закона).
Наставник и васпитач мора да има и образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 9 Закона). Наставник и васпитач 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 чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 10 Закона). Одредба чл. 8 ст. 4 Закона примењује се почев
од школске 2012/2013 године. Психолошку процену
способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Наведени
документи треба да буду у оригиналу или фотокопије оверене у основном суду или општинској управи или код јавног бележника, не старији од 6 месеци.
Неблаговремени, непотпуни и неуредни захтеви за
пријем у радни однос, односно приложени документи
неће бити узети у разматрање. Захтеви за пријем у
радни однос са доказима о испуњавању услова огласа достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу. Телефони за информације: 012/250-119,
012/250-109 и 012/250-767.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“
12311 Мало Црниће, Прва бб

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, за
рад у издвојеном одељењу школе у
Калишту

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, за
рад у матичној школи и издвојеним
одељењима школе у Салаковцу,
Великом Црнићу и Калишту
УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова
за заснивање радног односа испуњава и посебне
услове прописане одредбама чл. 139, 140, 143 и чл.
144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017), Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оверен препис
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику), оверен препис или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, доказ о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности. Сва документа се прилажу у
оригиналу или као оверене фотокопије.
ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. У складу
са чланом 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

www.nsz.gov.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
45% радног времена

Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
55% радног времена

Наставник физике

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

Наставник информатике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, следеће услове: да има одговарајуће
образовање прописано Законом и Правилником којим
се прописује степен и врста образовања наставника
и стручног сарадника у основној школи; 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се током рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 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.
Наставник 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 који комбинују целине и одговарајуће научне,односно стручне
областиили 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. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, у овереној копији, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену
адресу.
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Наука и образовање

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
године, 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, следеће услове: да има одговарајуће
образовање прописано Законом и Правилником о
програму обуке за педагошког асистента; 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се током рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 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. У
поступку избора педагошког асистента прибавља се
мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, у овереној копији, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену
адресу.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 150
тел. 027/324-168, 329-601
e-mail: osmirko@ptt.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл.
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и
Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да поседује одговарајуће
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, стечено 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1
подтачка 2 члана 140 мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, да
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да је прошао обуку и има положен испит
за директора установе; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
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има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ или
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 на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању (овера дипломе
не старија од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (овера уверења не старија од 6 месеци);
потврду да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију
са кратким прегледом кретања у служби; уверење о
држављанству Републике Србије и извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не
старију од 6 месеци); доказ о знању српског језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику),
доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела;
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци); доказ о стеченом звању уколико га је кандидат стекао; уверење основног суда да
против лица није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога (издато након објављивања
конкурса); уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора сматраће се потпуном, јер
програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин и поступак
полагања нису донети од стране министра. Кандидат изабран за директора школе који нема положен
испит за директора дужан је да у року од две године
од дана ступања на дужност положи испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву
на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, доставити школи лично или на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за
избор директора”.

ГИМНАЗИЈА
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел/факс: 027/321-110
тел. 027/329-015

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл.
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и
Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/2015) и то: да поседује одговарајуће
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за наставника те

врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1
подтачка 2 члана 140 мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника,
васпитача и стручног сарадника,односно положен
стручни испит; да је прошао обуку и положен испит
за директора установе; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању (овера
дипломе не старија од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (овера уверења не старија од
6 месеци); потврду да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; радну
биографију са кратким прегледом кретања у служби;
уверење о држављанству Републике Србије и извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ о знању
српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), доказ о неосуђиваности за
наведена кривична дела, доказ о неосуђиваности
за привредни преступ у вршењу раније дужности; лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ о стеченом звању уколико га је кандидат
стекао; уверење основног суда да против лица није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога (издато након објављивања конкурса).
Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да у року од две
године од дана ступања на дужност положи испит
за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом, доставити школи на горенаведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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СМЕДЕРЕВО
ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник дефектолог

на одређено време до повратка
одсутног запосленог, преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
одсутног запосленог, преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
одсутног запосленог који обавља
послове помоћника директора

Наставник ликовне културе

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог, преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да поседују одговарајуће образовање прописано чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139
ст 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да имају држављанство Републике Србије
и да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава уз коју је приложена следећа документација: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), оверен препис или оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању, оверен препис или
оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (осим приправника и других лица која могу засновати радни однос без
положеног одговарајућег испита), уверење о неосуђиваности, доказ о знању српског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад само за кандидате
који нису одговарајуће образовање стекли на српском
језику. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Сва документа која се
прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотокопији. Приложена документација се не враћа.
Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити путем телефона 026/617-390.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

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
поменутог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета за наставника средње стручне школе из области саобраћаја,
машинства, електротехнике или металургије или за
педагога или психолога, дозволу за рад наставника и
стручног сарадника (лиценцу), обуку и положен испит
за директора школе, најмање осам година рада у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, као и да испуњава
остале услове прописане чланом 139 став 1 Закона,
за пријем у радни однос на пословима наставника,
педагога или психолога. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, доказ о поседовању држављанства Републике Србије - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење да има физичку, психичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (прибавља се пре закључења уговора), уверење
издато од надлежног суда да против изабраног кандидата није подигнута оптужница, односно да није
покренута истрага, уверење 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; потврду о радном стажу у школи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, доказ да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), а уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, радну биографију, доказ о
поседовању организационих способности (факултативно). Како полагање испита за директора установе из члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС “ бр. 88/2017) није
организовано, документација кандидата сматраће
се комплетном, уколико су остала документа уредно
достављена, а изабрани кандидат биће у обавези да
положи испит за директора у законском року. Пријаве на конкурс се достављају непосредно или путем
поште на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, непосредно
или путем телефона: 026/617-388.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
11300 Смедерево, Балканска 31
тел. 026/4617-378

Чистачица

Директор

на одређено време, до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да
имају одговарајуће образовање из члана 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама

УСЛОВИ: Кандидат треба да 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно

на период од 4 године
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понашање; да је држављанин Републике Србије, да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе доказе о испуњености услова. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Комисија сачињава листу кандидата у року
од 8 данаод дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона:
026/4617-378.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ”
11420 Смедеревска Паланка
Змај Јовина 27
тел. 026/313-060
e-mail: oshrs@verat.net

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета. 2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Кандидат треба да испуњеава услове за
пријем у радни однос у установи за образовање и васпитање (члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања): да 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 за које
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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству - оригинал или оверена копија
не старије од шаст месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, тј. најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, потврду о обуци
и положеном испиту за директора установе (пријава
која не садржи уверење о положеној обуци и испиту
за директора установе неће се сматрати непотпуном,
јер програм обуке за директора школе и Правилник о
полагању испита нису донети, па ће изабрани кандидат

01.11.2017. | Број 749 |

47

Наука и образовање

бити у обевези да положи испит за директора у законском року), радну биографију, оквирни план рада за
време мандата. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи радну биографију и све доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање тражи. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о раду. Докази о одговарајућем образовању,
о неосуђиваности, држављанству Републике Србије и
знању српског језика саставни су део пријаве за конкурс. Уколико се на конкурс пријави лице које је предходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Пријаве се
подносе у затвореним ковертама, са назнаком “За конкурс”, непосредно школи или препорученом поштом на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Додатне информације
се могу добити на телефон школе: 026/313- 060.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Секретар

на одређено време ради замене
запосленог који је привремено
спречен за рад дуже од 60 дана
УСЛОВИ: одговарајућа психичка, физичка и здравствена способност за рад, држављанство Републике Србије,
одговарајућа стручна спрема: VII степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или дипломирани
правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10
септембра 2005 године, 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник економске групе
предмета

на одређено време ради замене
запосленог који је привремено
спречен за рад дуже од 60 дана
УСЛОВИ: одговарајућа психичка, физичка и здравствена способност за рад, држављанство Републике Србије, одговарајућа стручна спрема: VII степен
стручне спреме, дипломирани економиста - мастер
или дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 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
ОСТАЛО: Лекарско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: кратку биографију, уверење о
држављанству, уверење о неосуђиваности, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених.
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622 534
Оглас објављен 20.09.2017. у публикацији „Послови” за радно место директора, на период од 4 године, поништава се у целости.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане прописане чланом 122, 123, 139 и чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017); 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 и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад; да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
доказ о држављанству Републике Србије - уверење
о држављанству; доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику - уверење високошколске установе да је кандидат положио српски језик; уверење 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 као и да није под истрагом, у складу са
чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017),
потврду о радном стажу у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; преглед кретања у служби са биографским подацима - радна биографија; оквирни план
рада за време мандата; евентуалне прилоге којима
доказује своје стручне, организационе, педагошке и
друге способности; осим утврђивања испуњености
услова за избор директора. Комисија цени и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); уколико се на
конкурс пријавило лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави

резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Како обука и полагање испита за директора
школе, из члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања нису организовани, документација кандидата сматраће се комплетном уколико су
сва друга документа уредно достављена, а изабрани
кандидат биће у обавези да положи испит за директора у законском року. Непотпуне и неблаговремене
пријаве комисија неће узети у разматрање. Пријаве се
достављају непосредно или путем поште, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора”, на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара, на телефон број: 026/4622-534.

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
11311 Радинац, Смедерево
Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и
чл. 3 ст. 1 тач. 1 подтачка а 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 и 3/2017); да испуњавају остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас кандидати
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске
управе да лице 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; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи
се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка
запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују VII степен
стручне спреме у занимању професор физичког васпитања, мастер професор физичког васпитања и
спорта. Треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017), као и Правилником о степену и
врсти образовања наставника из опште образовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или положен испит за лиценцу
(осим за лица која заснивају радни однос у својству
приправника или на начин утврђен као за приправнике), уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. 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, кандидати за радна места наставника или
стручних сарадника који уђу у ужи избор дужни су
да се подвргну провери психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017), по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Кандидат мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

СОМБОР
ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“

25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
најдуже до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 80,57%
радног времена

Наставник хемије

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

Наставник филозофије на
мађарском језику

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
најдуже до повратка запосленог са
функције, са 24% радног времена

Наставник социологије на
мађарском језику

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
најдуже до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 9,14%
радног времена

Наставник устава и права на
мађарском језику

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
најдуже до повратка запосленог са
функције, са 4,57% радног времена
УСЛОВИ: одговарајући степен и врста школске спреме: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по прописима који
уређују високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
звање у складу са Правилником 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), образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
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или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - одговарајуће уверење прибавља
школа по службеној дужности; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство републике Србије; знање мађарског језика (за радна места на мађарском језику).
Кандидати уз пријаву подносе: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
да имају 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; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању мађарског језика (за радна
места на мађарском језику); биографију(CV). Уверење
да кандидати нису осуђивани је саставни део пријаве на конкурс. Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат пре потписивања уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору наставника, конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата који упућује на претходну
проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са потребном документацијом се
достављају поштом на адресу школе или се лично
предају секретару школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од објављивања у листу „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/2100-305

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, за
рад у матичној школи у Иригу
УСЛОВИ:. да кандидат има одговарајуће високо образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005. године: 1) професор српског језика и
књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске
књижевности и језика, 4) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10) професор за
српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
11) професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, 12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни
рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност,
14) професор југословенске књижевности са страним
језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност
и српски језик, 16) дипломирани филолог за српски

језик и књижевност, 17) професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине,
18) професор српског језика и српске књижевности,
19) дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност), (22) професор
српскохрватског језика и књижевности; (23) мастер
филолог из области филолошких наука; (24) професор југословенске књижевности и српског језика.
Остали услови: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
држављанство 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 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 зна српски језик на коме се обавља
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је у обавези да приложи следећа
документа: пријаву са биографијом кандидата, диплому о стеченом одговарајућем високом образовању
(оверена копија), извод из матичне књиге рођених,
доказ о држављанству Републике Србије, лекарско
уверење. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена законом, прибавља школа. Доказ о физичкој, психичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за достављање пријава је 8 дана од објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве на конкурс шаљу се путем поште или лично на горенаведену адресу. Додатна обавештења о
конкурсу могу се добити од директора школе др Сање
Николић, на број телефона: 022/2100-305.

СУБОТИЦА
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чланом 139 до
144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), кандидати треба да имају: одговарајуће високо образовање према
члану 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017). Поред
одговарајућег високог образовања, кандидат треба да
испуњава следеће услове: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
држављанство Републике Србије, доказ 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
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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 зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије или оверену фотокопију, извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију,
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, доказ да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију. Психолошку процену способности
кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пре закључења уговора о раду кандидат треба да прибави
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Избор се
врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. У складу са
чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ШАБАЦ
„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и индивидуална настава).
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика,
VII степен стручне спреме; дипломирани професор
немачког језика, VII степен стручне спреме; радно искуство није битно. Рад у сменама; послодавац
рефундира трошкове превоза до 60 км удаљености
од Шапца; дужина радног времена краћа од пуног.
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Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на телефонe послодавца. Лица за контакт Кристина Перић и Ивана Гератовић.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР
КАРАЂОРЂЕВИЋ“

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-011

Наставник француског језика

на одређено време до повратка са
функције директора школе, а најдуже
до 31.08.2018. године, са 20% радног
времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка са
функције директора школе, а најдуже
до 31.08.2018. године, са 10% радног
времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са боловања
2 извршиоца

Наставник историје

на одређено време до повратка са
функције помоћника директора
школе, а најдуже до 31.08.2018.
године, са 20% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидат мора испуњавати и посебне услове прописане, Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017), Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС” бр.
55/2013), Павилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/2012 и 15/2013).
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс су: оверена фотокопија дипломе, као и оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
односно испита за лиценца или уверење високошколске установе (додатак дипломи), да има положен
испит из педагогије и психологије; оверена фотокопија уверења о држављанству. Доказе уз пријаву
на конкурс слати у овереној фотокопији, јер се исти
на враћају. Неблаговремене, непотпуне и неуредне
пријаве на конкурс се неће узимати у разматрање.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”

15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170

Професор разредне наставе

у издвојеној јединици Маови, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже
до 31.8.2018. године

Професор математике

са 40% радног времена, у издвојеној
јединици Варна, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најкасније до
31.8.2018. године

Професор информатике и
рачунарства

са 30% радног времена, у издвојеној
јединици Варна, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најкасније до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: услови из члана 139 ст. 1 т. 1-5 Закона о
основама система образовања и васпитања; докази
о испуњености услова из става 1 т. 1, 3, 5 саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2 прибављају се пре закључења уговора уговора о
раду. Кандидат мора да има одговарајуће образовање предвиђено чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење,
68/15, 62/16 - одлука УС и 88/2017) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просоветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17и 3/17). Докази: уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Пријаве се
могу предати и лично, у секретаријату школе, од 8
до 14 часова, сваког радног дана. Контакт телефон:
015/304-170.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
У ШАПЦУ
15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-172

Звање сарадника у наставни за ужу
област Музичка култура
на период од 1 године, због повећаног
обима посла, са 20% радног времена

УСЛОВИ: завршене основне академске студије музике
(првог степена) са просечном оценом најмање осам,
студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија, односно специјалистичких струковних студија из области музичке уметности;
смисао и способност за наставни рад. Остали услови
су утврђени општим актом школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима, списак радова и саме радове; остале податке: о
наставном раду; научноистраживачком, уметничком,
стручном и професионалном доприносу; докази у
овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома или нострификација дипломе стечене у иностранству, додатак
дипломи или уверење о положеним испитима, докази о изборима у звање ако је кандидат био биран у
звање; потврда високошколске установе о уписаном
другом степену високог образовања; доказе надлежних органа поводом чињенице да кандидат није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи (овај
доказ прибаља школа ако кандидат буде изабран у
звање). Пријаве на конкурс подносе се у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“, на адресу: Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, Добропољска 5. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир
и разматрати.
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СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА - ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

Стручни сарадник - педагог

са 50% радног времена, на одређено
време, замена одсутне запослене до
повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани педагог, са стеченим одговарајућим високим образовањем на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; мастер педагог, са стеченим одговарајућим високим образовањем 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 области, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/17) и посебне услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 7/96, 6/01,
3/03, 5/05, 2/07, 7/08, 5/11, 9/13). Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ да
је стекао средње, више или високо образовање на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; потврду 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
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; краћу биографију. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој способности за рад
са децом и ученицима - не старије од 6 месеци. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад са децом
и ученицима, који уђе у ужи избор, вршиће национална
служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака, а пре доношења одлуке о избору. Пријаве
на конкурс са потребним документима достављају се
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон:
015/344-583.

ВАЉЕВО
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
14226 Јабучје
тел. 014/434-014

физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; 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;
извршена психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима, у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о знању језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на којем се
изводи образовно-васпитни рад). Решење о избору
кандидата комисија ће донети у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу се могу добити код секретара школе и путем
телефона.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛЕПТИРИЋ“

14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3431-066

Сарадник за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
економиста или економиста финансијско-рачуноводственог смера, са најмање 12 месеци радног искуства. Кандидат мора да испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88 од 29.09.2017.
године). Уз пријаву поднети: фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених
и уверење 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 за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност доставља се пре закључења
уговора о раду. Фотокопије документа морају бити
оверене, а документација не старија од шест месеци.
Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

зовање, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017);
да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс са основним биографским подацима, кандидати
треба да приложе: сведочанство о завршеном основном образовању, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Докази уз пријаву се подносе у
овереној копији. Пријаве са потребном документацијом
доствити на адресу школе.

ОШ „АНДРА САВЧИЋ“
14000 Ваљево, Јована Дучића 5
Тел. 014/221-296

Наставник математике

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор математике или дипломирани математичар или дипломирани математичар за
теоријску математику и примене или дипломирани
математичар за рачуноводство и информатику или
дипломирани математичар - информатичар или професор математике и рачунарства или дипломирани
математичар за математику економије или професор
информатике - математике или дипломирани математичар - астроном или дипломирани математичар
- примењена математика или дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије) или дипломирани информатичар
мастер математичар мастер професор математике
или мастер професор математике и физике или мастер професор математике и информатике или мастер
професор физике и математике - дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер или дипломирани инжењер математике
- мастер (са изборним предметом Основи геометрије)
или дипломирани математичар - професор математике
или дипломирани математичар - теоријска математика
или дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије) или професор хемије математике или професор географије-математике или
професор физике - математике или професор биологије - математике или професор математике - теоријско
усмерење или дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике или двопредметне наставе математике и
физике односно математике и информатике.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност или дипломирани
професор енглеског језика и књижевности или мастер
професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик) или мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик.

Наставник разредне наставе

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИКА НИКОЛАЈ
ВЕЛИМИРОВИЋ“

за рад у продуженом боравку, на
одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства

14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

на одређено време до 31.08.2018.
године

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Спремачица

УСЛОВИ: професор разредне наставе или наставник
разредне наставе или професор педагогије са предходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом или професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу или мастер учитељ
или дипломирани учитељ мастер.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; поседовање
сертификата издатог од стране Министарства просвете о завршеној обуци за педагошког асистента;
познавање ромског језика; поседовање психичке,

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних Законом о раду, кандидати треба да
испуњавју следеће услове: да имају одговарајуће обра-

за рад у Ваљеву и Горњој Грабовици,
на одређено време до краја школске
2017/2018. године

Педагошки асистент

Бесплатна публикација о запошљавању
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УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање; савладан програм обуке за педагошког асистента; познавање ромског језика; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. Кандидат
уз пријаву треба да достави: диплому о стеченом
образовању (оригинал или оверену копију); сертификат издат од стране Министарства просвете и науке
о завршеној уводној обуци за педагошког асистента;
доказ о познавању ромског језика. Потврду о познавању ромског језика издаје високошколска установа
или национални савет ромске националне мањине
на основу приложеног стандардизованог теста које
издаје Министарство, уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена фотокопија) и извод из матичне књге рођених.
ОСТАЛО: Кандидат мора да има у складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и васпитања: образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из горе наведених дисциплина; знање језика на коме се остварује
васпитно-образовни рад; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да поред краће биографије доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, сладећу
документацију: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору, а пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о
избору наставника односно стручног сарадника кандидати који уђу у ужи избор се упућују на предходну проверу психофизичких способности кандидата за
рад са децом и ученицима. Проверу психифизичких
способности врши надлежна служба запошљавања.
Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком
“Пријава на конкурс”.

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве 3
тел. 014/3431-300, 3431-336

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које има: одговарајуће високо образовање, из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за анставника основне школе,
за педагога и психолога, и то: А) на студијама другог степена (мастер академске студије) и то: студије
другог степена из научне односно стручне области
за одговарајући предмет односно групу предмета
или студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена које
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комбинују целине и одговарајуће научне области; Б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређеивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу
за рад за наставника и стручног сарадника; положен
испит за директора школе; најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани
кандидат који нема положен испит за директор установе, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност - члан 122 став 10 Закона
о основама система образовања и васпитања. Напомена: изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, дужност директора основне школе, може
да обавља лице које има одговрајуће образовање из
члана 140 став 3 наведеног закона, 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, након стеченог
одговарајућег образовања). Директора школе именује министар на период од четири године. Мандат
директора тече од дана ступања на дужност. Пријава
са доказима о испуњавању услова подноси се на горенаведену адресу у року од 15 дана од дана објављивања, са назнаком “Конкурс за директора”. Уз пријаву,
са адресом и контакт телефоном, кандидат подноси: биографске податке; диплома (оверен препис)
о стеченом образовању; уверење (оверен препис) о
положеном стручном испиту односно лиценци за рад
наставника; потврда о радном искуству, са подацима
о пословима које је обављао; доказ 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 психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (лекарско уверење);
уверење о држављанству Републике Србије. Благовременом пријавом сматра се она која је предата у
року утврђеном конкурсом. Уколико је пријава поднета препоручено, путем поште, тада се као дан пријема
рачуна дан пријема пошиљке од стране поште. Ако
је последњи дан конкурсног рока за пријем пријаве
недеља или дан државног празника, рок за пријем
пријава помера се за следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматра се пријава, која у прилогу садржи документа којима кандидат, доказује да испуњава
услове назначене у конкурсу. По редоследу пристизања пријава на конкурс, Комисија за спровођење
поступка за избор директора школе, заказује одвојене термине за обављање интервјуа са кандидатима, у
складу са чланом 123 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања.

В РА Њ Е
ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб
тел. 017/812-870

лама, као и услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб

Професор патологије - теорија

за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: 1) доктор медицине, специјалиста патологије, специјалиста доктор медицине, специјалиста
патологије, доктор медицине. 2) за образовне профиле у стоматологији: доктор медицине, доктор стоматологије; доктор медицине, специјалиста патологије;
специјалиста доктор медицине, специјалиста патологије.

Професор фармакологије - теорија
за 30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: 1) дипломирани фармацеут, магистар фармације, доктор медицине. 2) за образовне профиле у
стоматологији: доктор медицине; доктор стоматологије; дипломирани фармацеут; магистар фармације.

Професор инфектологије - теорија
за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: 1) теорија: 2 часа (10%): доктор медицине,
специјалиста инфектолог; доктор медицине, специјалиста опште медицине; доктор медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине;
специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог. 2) теоријаска настава (за образовне профиле у стоматологији): доктор медицине, специјалиста
инфектолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог; доктор медицине, специјалиста
опште медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине; доктор медицине; доктор
стоматологије.

Професор гинекологије и
акушерства - теорија

за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства; доктор медицине, специјалиста
опште медицине; доктор медицине; специјалиста
доктор медицине, специјалиста опште медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Професор акушерства са негом теорија

за 15% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

Професор физике

на одеђено време до повратка радника
са функције, са 70% радног времена
(14 школских часова)
УСЛОВИ: завршен физички факултет или ПМФ,
департман за физику - професор физике. Кандидати треба да поред општих услова (пријава за учешће
на конкурсу, диплома или оверена копија дипломе,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење суда да кандидат није под истрагом) испуњава и стручне услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства; специјалиста доктор медицине,
специјалиста гинекологије и акушерства.

Професор основа клиничке
фармације - теорија

за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: 1) дипломирани фармацеут; магистар фармације; доктор медицине. 2) за образовне профиле у
стоматологији: доктор медицине; доктор стоматологије; дипломирани фармацеут; магистар фармације.
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Професор педијатрије са негом теорија

за 30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

Професор здравствене неге настава у блоку

за 121,38% радног времена на
одређено време до 31.08.2018. године

Професор организације
фармацеутске делатности - теорија

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста педијатар;
специјалиста доктор медицине, специјалиста педијатар.

УСЛОВИ: 1) за све образовне профиле осим образовних профила у стоматологији: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна
медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра;
мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицински техничар. 2) за
образовне профиле у стоматологији: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша стоматолошка
сестра; орални хигијеничар; специјалиста орални
хигијеничар; мастер стоматолошка сестра. Лице из
ове тачке треба да има предходно стечено средње
образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; магистар фармације.

Професор интерне медицине теорија

за 20% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста интерне
медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

Професор хирургије - теорија

за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста опште
хирургије или једне од хируршких грана; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште хирургије
или једне од хируршких грана.

Професор медицинске биохемије теорија
за 40% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: 1) дипломирани фармацеут, специјалиста
за медицинску биохемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; доктор медицине;
дипломирани фармацеут - медицински биохемичар;
дипломирани биохемичар - мастер; специјалиста
доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије;
магистар фармације - медицински биохемичар; мастер биохемичар. 2) теоријска настава (за образовне
профиле у стоматологији): дипломирани фармацеут,
специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; доктор
медицине; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; дипломирани биохемичар - мастер; специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке
биохемије; магистар фармације - медицински биохемичар; доктор стоматологије; мастер биохемичар.

Професор здравствене неге и
рехабилитације - теорија

за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

Професор технологије
зуботехничког материјала - теорија
за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке преотетике; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

Професор фиксне протетике теорија

за 20% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; магистар фармације.

Професор токсикологије - теорија
за 5% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста токсиколошке хемије; дипломирани фармацеут; магистар
фармације; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста
за контролу лековитог биља.

Професор фармацеутске
технологије - вежбе

за 112,5% радног времена, на
одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста
фармацеутске технологије; дипломирани фармацеут;
специјалиста фармације.

Професор фармакогнозије са
фитотерапијом - вежбе

за 25% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

Професор фармацеутске хемије са
аналитиком лекова - вежбе

Професор фармацеутске
технологије - теорија

за 30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

Професор здравствене неге - вежбе

Професор фармакогнозије са
фитотерапијом - теорија

Бесплатна публикација о запошљавању

за 5% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

за 15% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста
фармацеутске технологије; дипломирани фармацеут;
специјалиста фармације.

УСЛОВИ: 1) за све образовне профиле осим образовних профила у стоматологији: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна
медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра;
мастер медицинска сестра; виша медицинска општег
смера; виша медицинска сестра инетрнистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши
медицински техничар. 2) за образовне профиле у
стоматологији: виша медицинска сестра - техничар;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра;
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска
сестра; виша стоматолошка сестра; орални хигијеничар; специјалиста орални хигијеничар; мастер стоматолошка сестра. Лице из ове тачке треба да има предходно стечено средње образовање у подручју рада
Здравство и социјална заштита.

Професор фармацеутско
технолошких операција и
поступака - теорија

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за
контролу лековитог биља; дипломирани фармацеут;
дипломирани фармацеут - медицински биохемичар;
специјалиста фармације, специјалиста за контролу
лековитог биља, магистар фармације.

Професор тоталне протезе - теорија

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; специјалиста доктор
медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; мастер терапеут.

на одређено време до 31.08.2018.
годне

за 5% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

за 50% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за
испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за
испитивање и контролу лекова; магистар фармације;
магистар фармације- медицински биохемичар.

Професор фармацеутско
технолошких операција и
поступака - вежбе

за 15% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

за 8,33% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за
контролу лековитог биља; дипломирани фармацеут;
дипломирани фармацеут - медицински биохемичар;
специјалиста фармације, специјалиста за контролу
лековитог биља; магистар фармације.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; магистар фармације.

Професор козметологије - теорија
за 10% радног времена, на одређено
вереме до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста
козметолог; специјалиста фармације, специјалиста
козметолог; магистар фармације, специјалиста козметолог; доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог; специјалиста доктор медицине, специјалиста
дерматовенеролог.

Професор фармацеутске
технологије - настава у блоку

за 85,68% радног времена, на
одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста
фармацеутске технологије; дипломирани фармацеут;
специјалиста фармације.

Професор фармакогнозије са
фитотерапијом - настава у блоку

за 14,28% радног времена, на
одређено време до 31.08.2018. године
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УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за
контролу лековитог биља; дипломирани фармацеут;
дипломирани фармацеут - медицински биохемичар;
специјалиста фармације, специјалиста за контролу
лековитог биља; магистар фармације.

Професор фармацеутско
технолошких операција и
поступака - настава у блоку

за 7,14% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; дипломирани
фармацеут- медицински биохемичар; магистар фармације.

Професор фармацеутске хемије
са аналитиком лекова - настава у
блоку

за 21,42% радног времена, на
одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за
испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за
испитивање и контролу лекова; магистар фармације;
магистар фармације - медицински биохемичар.

Професор педијатрије - теорија

за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста педијатар;
специјалиста доктор медицине, специјалиста педијатар.

Професор дечије хирургије теорија

за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста дечје хирургије; специјалиста доктор медицине, специјалиста
дечје хирургије.

Професор анатомије и физиологије
- теорија
за 15% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: 1) за све образовне профиле осим образовних профила у стоматологији: доктор медицине. 2) за
образовне профиле у стоматологији: доктор медицине; доктор стоматологије.

Професор прве помоћи - настава у
блоку

за 60,69% радног времена, на
одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматологије;
специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације; виша медицинска сестра; виша медицинска
сестра - техничар; виша медицинска сестра општег
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши
медицински техничар; виша медицинска сестра;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра;
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска
сестра. Лице из подтачке (4)-(15) ове тачке треба да
има предходно стечено средње образовцање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Професор парцијалне протеза теорија

за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: дотктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.
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Професор ортодонтских апарата теорија

Професор тоталне протезе настава у блоку

за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

за 7,15% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилица; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилица.

УСЛОВИ: доктор стоматологије; доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; виши зубни техничар; виши зубни
техничар - протетичар; струковни зубни протетичар;
специјалиста струковни зубни протетичар. Лице из
ове тачке од три до шест треба да има предходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство
и социјална заштита за образовни профил зубни техничар.

Професор фармацеутске хемије са
аналитиком лекова - теорија
за 20% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за
истраживање и контолу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за
испитивање и контролу лекова; магистар фармације;
магистар фармације - медицински биохемичар.

Професор броматологије са
дијететиком - теорија

за 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста
санитарне хемије; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; магистар фармације; магистар фармације -медицински
биохемичар.

Професор броматологије са
дијететиком - настава у блоку

за 10,71% радног времена, на
одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста
санитарне хемије; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; магистар фармације; магистар фармације- медицински
биохемичар.

Професор козметологије - вежбе

за 25% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста
козметолог; дипломирани фармацеут; специјалиста
фармације, специјалиста козметолог; магистар фармације, специјалиста козметолог.

Професор ортодонтских апарата вежбе

за 16,7%радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: доктор стоматологије; специјалиста доктор
стоматологије, специјалиста ортопедије вилица; виши
зубни техничар; виши зубни техничар - протетичар;
струковни зубни протетичар; специјалиста струковни
зубни протетичар. Лице из ове тачке од три до шест
треба да има предходно стечено средње образовање
у подручју рада Здравство и социјална заштита за
образовни профил зубни техничар.

Професор парцијалне протезе настава у блоку

за 3,57% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: доктор стоматологије; доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; виши зубни техничар; виши зубни
техничар - протетичар; струковни зубни протетичар;
специјалиста струковни зубни протетичар. Лице из
ове тачке од четири до седам треба да има претходно
стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил зубни
техничар.

Професор дечије хирургије са
негом - вежбе

за 25% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; виша
медицинска сестра; виша струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста
струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра
хируршког смера; виши медицински техничар. Лице
из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита
за образовни профил педијатријска сестра - техничар.

Професор хирургије са негом вежбе

за 25% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; виша
медицинска сестра; струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска
сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виша медицински техничар. Лице из ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање
у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Професор педијатрије са негом вежбе

Професор фиксне протетике настава у блоку

за 20,83% радног времена, на
одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: доктор стоматологије; доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; виши зубни техничар; виши зубни
техничар - протетичар; струковни зубни протетичар;
специјалиста струковни зубни протетичар. Лице из
ове тачке од четири до седам треба да има претходно
стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил зубни
техничар.

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; виша
медицинска сестра; струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска
сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра
интернистичког смера; виша медицинска сестра
хируршког смера; виша медицински техничар. Лице
из ове тачке треба да има претходно стечено средње
образовање у подручју рада здравство и социјална
заштита за образовни профил педијатријска сестра
- техничар.

за 7,15% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године
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Професор масаже - вежбе

УСЛОВИ: 1) дипломирани фармацеут; магистар фармације; доктор медицине. 2) за образовне профиле у
стоматологији: доктор медицине, доктор стоматологије, дипломирани фармацеут, магистар фармације.

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; виши
физиотерапеут; струковни терапеут; струковни физиотерапеут; специјалиста струковни козметичар естетичар; струковни козметичар естетичар; специјалиста
струковни физиотерапеут; виши естетичар - козметичар; дипломирани терапеут рехабилитације. Лице
из ове тачке треба да има претходно стечено средње
образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита за образовни профил физиотерапеутски техничар.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидати нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља установа); да имају држављанство Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству - не старије од
6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење
из казнене евиденције, уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе: Медицинска школа „Др Изабел Емсли Хатон“,17501 Врање, Моше Пијаде бб.

за 25% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
трудничког одсуства

Професор масаже - настава у блоку

за 14,28% радног времена, на
одређено време до повратка запослене
са трудничког одсуства
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; виши
физиотерапеут; струковни терапеут; струковни физиотерапеут; специјалиста струковни козметичар естетичар; струковни козметичар естетичар; специјалиста
струковни физиотерапеут; виши естетичар - козметичар; дипломирани терапеут рехабилитације. Лице
из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита
за образовни профил физиотерапеутски техничар.

Професор здравствене неге и
рехабилитације - вежбе

за 10% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
трудничког одсуства
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; струковни терапеут; струковни физиотерапеут; струковни
радни терапеут; специјалиста струковни физиотерапеут; специјалиста струковни радни терапеут; виши
физиотерапеут; специјалиста струковни физиотерапеут; дипломирани терапеут рехабилитације. Лице
из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита
за образовни профил физиотерапеутски техничар.

Професор фармакологије са
фармакотерапијом - теорија

за 15% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Тибужде

Оглас објављен 25.10.2017. године у публикацији “Послови” исправља се за радно место:
професор српског језика, на одређено време, у
делу услови, тако што се брише услов да је кандидат у обавези да приложи уверење о лиценци, поред остале документације. У осталом делу
текст огласа остаје непромењен.

ВРШАЦ
ОШ „МОША ПИЈАДЕ”

26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел. 013/881-012

Васпитач у предшколској установи
(вртићу - мешовита група деце)
на одређено време до краја школске
2017/2018. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије

или основне академске студије) у трајању од 3 године
или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) васпитач;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање 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 има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење прилаже изабрани кандидат при ступању на рад); да зна
српски језик на којем остварује васпитно-образовни рад; образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечених 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; са
поседује лиценцу, односно положен стручни испит и
да испуњава остале услове за васпитача.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба треба
да приложи: уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија), уверење из казнене евиденције
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по
службеној дужности од надлежне полицијске станице за изабраног кандидата, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), оригинал или оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, оригинал или оверен
препис - фотокопију уверења о положеном стручном
испиту. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на адресу или доставити
у секретаријат школе. Контакт телефон: 013/881-012.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Национална служба на Сајму образовања и наставних средстава и Сајму предузетништва

ЗНАЊЕМ ДО ЦИЉА

На Београдском сајму књига одржана је петодневна отворена радионица под називом
„Знањем до циља“, у чијем су склопу организоване Академија и Сајам предузетништва

Н

а Академији предузетништва представници Савета за запошљавање града Београда (Фонд за развој града Београда,
Регионална развојна агенција и Национална служба за запошљавање) упознавали су заинтересоване грађане са конкурсима и програмима за добијање финансијских средстава у циљу
покретањa сопственог бизниса, начинима како да постану успешни
предузетници и како да заштите свој патент од крађе. Сајам предузетништва окупио је преко 50 предузетника који су представили
своја искуства како су од првобитне старт-aп идеје развили сопствени бизнис.
Радионицу је отворио Милинко Величковић, саветник за привреду града Београда. Он је нагласио да је Секретаријат за привреду у 2017.
години, у сарадњи са Националном службом за запошљавање, расписао
три конкурса у циљу реализације активних мера, односно подстицања
запошљавања, а ту су и бројни други конкурси, кроз које су додељивана
подстицајна средства у области пољопривреде, туризма и слично.
У име Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања присутнима се обратила Бојана Станић, помоћница министра.
Она је нагласила да ово министарство пружа подршку младима у области развоја предузетништва и истакла важност доброг информисања
када су у питању могућности покретања сопственог бизниса.
Члан Градског већа и председник Савета за запошљавање града
Београда Драгомир Петронијевић, нагласио је значај самозапошљавања за младе: „Све предрасуде, проблеме, све изговоре заборавите! Узмите ствари у своје руке, почните да радите на себи, постаните предузетници. На овим предавањима ћете научити како добити
кредит од Фонда за развој, како добити новац од Развојне агенције
Србије, Секретаријата за привреду града Београда, од Националне
службе... Предузетништво није стање у АПР-у, то је стање духа. Морате да верујете у своју идеју, да се борите и прелазите препреке, да
критикујете оно што не ваља и да дајете решење.“
О субвенцијама које обезбеђује Национална служба за запошљавање говорила је и Весна Живковић Костић, начелница Одељења за
програме запошљавања и предузетништво Филијале за град Београд
НСЗ. Она је кроз врло инспиративан говор истакла значај подршке свим
људима који поседују идеју за посао:
„НСЗ даје велику подршку младима, како у запошљавању, тако
и у развоју предузетничке делатности. На обуци за успешног предузетника стиче се знање како да најбрже стигнете од идеје до предузетничке радње или предузећа. Учимо како да развијете своју
предузетничку каријеру, који су то кораци које треба предузети за
регистровање предузетничке радње, али и како ту идеју да тестирате. Ако вам кажем да у Енглеској 92% привреде чине мала и средња

ДОБРИ ПОКАЗАТЕЉИ
Ове године НСЗ је поред својих редовних конкурса, у сарадњи са
Секретаријатом за привреду спровела три јавна позива, по којима
је 51 лице добило субвенције, 62 људи запослено, а 36 лица укључено у програме јавних радова.
предузећа, то нам је довољан разлог да почнемо да размишљамо о
предузетништву. Наш циљ кроз саветовање јесте да скратимо пут и
да избегнемо замке администрације. Битно је да пре уласка у посао
проверите своју идеју, да ли је она исплатива на тржишту.“
Драгомир Петронијевић и Весна Живковић Костић уручили су
шест уговора новим корисницима субвенција за самозапошљавање.
Сви који су присуствовали предавањима током пет дана добиће сертификате да су завршили Академију предузетништва, који ће им
бити уручени на свечаности у Скупштини града.
Национална служба је и ове године имала свој штанд на Сајму
образовања у Хали 3А, где су посетиоцима пружане информације о
свим врстама подршке корисницима у оквиру програма додатног образовања и обука.
Ђ.Сучевић/А.Поповић

На сајму су своје производе представили и корисници средстава за самозапошљавање
Доносимо неколико њихових предузетничких прича.
Невенка Тулуковић већ три месеца производи креме и уља за масажу од природних састојака. Након што је прошла обуку НСЗ одлучила
се да помоћу субвенција покрене сопствени бизнис. Идеја да то буду управо природни препарати проистекла је из истраживања потреба
тржишта и чињенице да се људи све више окрећу природној нези.
Јасмина Стефановић послује већ годину дана, а њена предузетничка радња, која носи назив „SkyLajsne“, бави се израдом лед лампи, сијалица и светлећих лајсни за све просторије у домаћинству и пословном простору. Иако признаје да јој је прва година пословања донела одређене тешкоће, не губи наду да ће њен бизнис напредовати. Тренутно јој је потребна подршка НСЗ у запошљавању још једног комерцијалисте.
Арсен Арсеновић је на идеју да производи естетске облоге за протезе дошао тако што је и сам корисник једне. Чињеница да се оне производе у иностранству, а да их готово нема на домаћем тржишту, била је довољна мотивација за бизнис. „Питао сам се зашто то не би било
доступно људима са наших простора? Прорачунао сам све, пројектовао, дизајнирао и своју идеју поделио са пријатељем који ми је помогао
да покренемо причу“, каже Арсен. После старт-ап такмичења које је организовао Град Београд, на коме су освојили четврто место, добили
су подршку да покрену своју компанију. Ових дана очекују 3Д штампач који ће им омогућити и серијску производњу. Циљ им је да њихове
протезе буду доступне по нижој цени него преко Здравственог фонда, што одговара социјалној идеји којом се води њихово предузетништво.
Фирма „Зора спорт“ бави се производњном спортске опреме још од 1994. године. У питању је мала фирма, са 20 запослених. Од прошле
године користе субвенције НСЗ у циљу проширивања делатности, нових запошљавања и набавке нових, савременијих машина.
Исидора Новаковић је млада предузетница из Прибоја, која у свом крају није могла да нађе адекватан посао након завршетка студија
права. Она је своју старт-ап причу почела у априлу ове године.
„Моја прича почиње жељом, амбицијом и посвећеношћу да постигнем нешто више и боље у животу. Након дипломирања нисам седела код
куће већ сам живот узела у своје руке. На идеју да правим мафине сам дошла лако, јер је наша породична традиција прављење торти и колача. Ја сам желела да то буде нешто сасвим другачије, и то сам и направила“, каже Исидора. Иако је њено тржиште за сада мало, нада се да
ће добити подршку за отварање пекаре, како би њени производи били доступнији.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Прави породични посао

МЕРА У СВЕМУ И ПО МЕРИ СВИХ

„Добро дошли - добрима дошли“, прва је порука којом дочекују клијенте у компанији КМН,
правећи им фантастична јела по рецептима старих мајстора. Са изузетном пажњом и
посвећеношћу са нама је разговарао и власник ове породичне фирме, управо онако како
годинама уназад и води свој бизнис

Љ

убав према традицији и вери осећа се у свакој његовој
речи, али и у делима. Специфичан по много чему, па тако
и по начину вођења свог посла, Милоје Стевановић успео је заиста да споји љубав и рад, професионалност и
пријатељство, услугу и уживање у даровима које даје. У последњих
15 година објавио је исто толико књига, а у припреми су још две. КМН
је прави пример породичне компаније. У послу помажу сви, жена, две
ћерке и зетови, као и унуци, којих је шесторо. „За сада је поштеђена
само најмлађа унука Магдалена, али и она ће на лето добити своје
радно место“, каже Милоје. Тако се развија породични бизнис!
Почео је у тешко време за Србију, када је земља била под ембаргом, а он остао без посла. Са 45 година и 6.000 тадашњих марака

БЕЗ ТАЈНИ
Како је несебично уделио савете за успешно пословање, тако је
поделио и рецепте великих мајстора његове кухиње. На питање која
су јела најбоља одговара: „Сва су наша јела најбоља“, а одговор на
питање које он највише воли је: „Пасуљ, пилеће пакетиће, сарму, гибаницу, свадбарски купус...“, Разумемо, тешко је определити се за
једно поред толико укусних ђаконија. Од неколико рецепата изабрали смо да са вама поделимо један који ће вам добро доћи у ове хладније дане који нам стижу:
Пуњене паприке у сланини
8 мањих паприка (шиља)
16 шнита сланине
100 г сецкане шунке
100 г крупно ренданог качкаваља
200 гр младог сира
кашика кајмака
једно жуманце
Припрема: Очистити паприку, пресећи на пола и направити чамчиће
који се пуне смесом од шунке, качкаваља, младог сира, кајмака, жуманца и сецкане паприке. Сваку паприку увити са два шнита сланине,
поређати у плех и пећи пола сата на 180 степени.
Пријатно!
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уштеђевине одлучио је да се отисне у свет предузетништва. Зебњу и
страх од неуспеха лечиле су, како каже, речи његовог деде: „Уз Божју
помоћ, у се и у своје кљусе“. Кроз живот и посао водили су га исправни принципи, много рада, стрпљења, посвећености послу и радницима, па је успех био неизбежан. Тај принцип подразумевао је редовно
плаћање свих рачуна и плата радницима, очување првокласног квалитета робе, поштовање муштерија (Милоје увек истиче „Муштерија
мора бити краљ у радњи“), као и прецизност на мери и кусуру.
„Рецепт за успех је добар тим сарадника, стално ослушкивање
гласа купаца, ред који се мора поштовати и рад који нас испуњава,
као и међусобна солидарност у колективу, која се посебно код нас
вреднује“, објашњава господин Стевановић.
Посао је започео у локалу од 16,5 квадрата, месту где је супруга имала биро за књиговодствене услуге. Биро је пресељен у дневну
собу, а на том месту је отворена прва пиљара. „Посао је кренуо, супруга и ја смо радили по цео дан, неколико година проширивали радњу,
а онда купили једну стару кућу у којој смо отворили другу радњу. Ту
кућу смо стално дограђивали, ширили постепено посао колико смо
могли, а затим почели да отварамо радионице за производњу готових јела, за пекарске производе, прераду меса, посластичарску радионицу. Од самог почетка смо спремали храну на традиционалан начин, праву српску трпезу за најдраже госте. Људи су то препознали,
осетили укус праве, домаћинске хране без адитива и хемије и полако
смо, захваљујући све већем броју муштерија, изградили мрежу од
око 500 сеоских домаћинстава у околини Чачка и Драгачева од којих
смо узимали млеко, воће, поврће, јаја и остале здраве производе“, описује нам Милоје ток развоја посла - полако и сигурно, уз сталну бригу о врхунском квалитету.
Управо исправан приступ послу и људима довео је до тога да
данас ова компанија у свом саставу има два супермаркета у Чачку, а у Београду специјализовану продавницу искључиво њихових,
спремљених готових јела, салата, супа и чорби, специјалитета од
меса и рибе, слаткиша и пецива... Припреми се око 400 јела сваки дан.
Заједнички хлеб породица Стевановић дели са око 2 хиљаде људи,
јер како кажу, 130 запослених и 500 коопераната са укућанима чине
ову велику породицу. Да клијенти имају посебно и најважније место
у раду ове компаније, говори податак да дневно имају око 4 хиљаде
муштерија, а већина купује више оброка за чланове породице или
колеге на послу. Купци су запослени и презапослени људи, који немају времена да спремају сарму, купус, гибаницу, колаче или торте, а
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желе да једу квалитетну храну. Драге муштерије су и ђаци, студенти
и пензионери, јер се овде купује на меру, па се може узети и само
један комад нечега. Понекад стрпљиво чекају у реду, јер знају да ће
добити укусан, домаћински оброк.
У компанији КМН ниједан радник није добио отказ, објашњава
Милоје: „У нашој фирми према радницима се односимо као према
својој деци и унуцима. Неки су отишли сами јер им филозофија компаније и тимски рад нису одговарали. Много смо сарадника испратили у пензију, велики број њих има и 15, 20 година стажа, то су они који
су схватили да је КМН њихов, а мој само формално“.
Оно што највише брине свакога ко се бави приватним бизнисом
јесу финансије, многи уђу у бизнис са циљем да што пре зараде. Милоје
Стевановић има другачију филозофију, засновану на скромној профитној стопи. Дакле, новац није основни мотив, већ, како каже, да наш народ у здрављу поједе добар залогај, јер ако се здраво хранимо имаћемо
здраву нацију. Наш саговорник саветује онима који мисле да ће се преко
ноћи обогатити да не улазе у приватни посао и објашњава да ће успети
само онај који се послу потпуно преда. Сваку мисао допуњује народном

Бесплатна публикација о запошљавању

У Србији је 70 одсто породичних фирми у рукама првог власника,
док у европским породичним компанијама прва генерација управља само у трећини компанија, показује глобално истраживање
консултантско-ревизорске куће КПМГ. Друга генерација наследила је трећину српских фирми, а трећа генерација је на челу само
2,4 одсто предузећа.
Ситуација у Европи је доста другачија - друга или трећа генерација власника води скоро половину компанија, а 18 одсто има
на челу четврту генерацију власника, према истраживању КПМГ-а
спроведеном у 23 европске државе у сарадњи са Заједницом европских пословних предузећа.
„Пред породичним компанијама у Србији, као и онима у Европи,
предстоје велики изазови генерацијске транзиције, односно решавање питања управљања фирмом“, оцењује ова консултантска
компанија.
Већина породичних фирми (85 одсто) слаже се да су екстерни руководиоци потребни за успех предузећа, међутим, још увек
нису спремни да се одрекну интерне контроле над пословањем.
Узимајући у обзир разлике у политичком и економском амбијенту,
као и историјским приликама, не чуди што су породичне фирме у
Европи дуговечније него наша породична предузећа.
За разлику од Србије, где највећи број породичних фирми послује
мање од 20 година, а чак трећина мање од деценије, половина
европских компанија у власништву породица послује више од 50
година, а трећина је на тржишту од 20 до 50 година.
У Европи у категорију породичних предузећа спадају и она са
више од 1.000 запослених и годишњим приходима већим од 200
милиона евра. Таквих компанија је око 18 одсто. Између 250 и
1.000 радника има 17 одсто, а мање од 50 радника има само четвртина породичних европских фирми.
Истраживање КПМГ-а је показало да породична предузећа све
више послују на међународним тржиштима и да тај број константно расте последњих година. Само пре четири године ван граница
је пословало 60 одсто породичних фирми, а тај број је у 2016. порастао за 16 одсто. Породичне фирме улажу у стартапове, компаније старе од једне до пет година, или у стабилна предузећа
старија од 20 година, а планирају улагања у нову технологију, запошљавање и обуку…
Истраживање је урађено на узорку од 1.000 компанија у периоду
од 1. маја до 30. јуна 2016. године.
Извор: www.bizlife.rs
изреком, као што је Зрно по зрно погача, камен по камен палача и оном
коју наш народ од давнина зна: Ко се у коло хвата, у ноге се узда. Схватамо, све је лепо речено, само треба слушати мудре људе, искуство других
и добрим мислима и делима градити свој пут.
У послу свакога чекају бројна искушења, тешкоће, проблеми, али
се кроз све то много научи и леп је осећај када видиш плодове свог
рада, а Милоје прво види више од стотину насмејаних сарадника,
више стотина расположених добављача, преко милион задовољних
купаца годишње - за њега је све друго мање важно. Поред тога, спреман је да своје велико искуство и знање подели са онима који тек
почињу сопствени бизнис, а каже да му је највећа захвалност када
види да су успели јер дрво се на дрво ослања, а човек на човека, поткрепљује опет вредним мислима своје речи.
На питање које особине човек треба да поседује да би се успешно
бавио приватним бизнисом одговори нашег саговорника су врло једноставни, а опет пуни мудрости: Ради оно што знаш, оно што волиш,
од јутра до сутра. Ради поштено и часно, поштуј свакога и тако
ћеш и ти бити поштован од других. Не горди се и не сили, имај меру,
чувај се зависти, а од свог добитка помози онима којима је помоћ потребна.
Велике, недостижне снове нема, само оне исконске, искрене - да
његови потомци воле рад и труд и да у њима виде пут и начин за опстанак, чему их и сам од малена учи. Томе су и њега деда и отац учили.
Човек из народа, породичан, једноставан, мудар, вредан, пример
нам је како се развија породични бизнис, шта значи радити нешто
из љубави и са исправним циљем. Његова прича, верујемо, биће инспирација многима који су на почетку или размишљају да покрену
посао, а његови савети водич за успешан и срећан професионални,
али и приватни живот. А то једно без другог не иде, зар не?
Јелена Бајевић
01.11.2017. | Број 749 |
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Савет за интегралну социјалну политику града Ваљева

СТРАТЕГИЈA СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Заједно ћемо формулисати визију будуће социјалне заштите, опште и посебне циљеве
и мере које ће се спроводити. Све мора бити усклађено са законима Републике Србије,
а са садржинске стране мора бити релевантно за решавање питања грађана
Ваљева – истакла је проф. Бранка Павловић

С

авет за интегралну социјалну политику одржао је недавно
радну седницу и отпочео са активностима израде Стратегије
социјалне заштите града Ваљева.
„Задатак Савета је израда стратешког плана социјалне
заштите града Ваљева. У Савет су изабрани људи од струке, из свих
релевантних институција, од којих ћемо добити све потребне податке, представници невладиних организација и удружења грађана која
се баве социјално угроженим категоријама. У наредних неколико
месеци члановима Савета предстоји обиман посао прикупљања података у сагледавању социјалне ситуације и анализирање Одлуке о
социјалној заштити града Ваљева. Одлука је добра, али је ми морамо
проширити неким новим правима. Настојаћемо да идентификујемо
и нове циљне групе, како бисмо новим планом све обухватили и како
ниједна рањива група не би била изостављена“, рекао је Радоица
Рстић, председник Савета за интегралну социјалну политику.
Израда Стратегије биће под менторингом професорке психологије Бранке Павловић, експерта у области социјалне заштите
са значајним искуством у изради бројних стратешких докумената.
Професорка Павловић била је ангажована и на изради Стратегије социјалне заштите града Ваљева 2008-2012. године.
„На основу онога што колеге из Ваљева прикупе и обезбеде из
својих установа и институција, ја ћу направити анализу и пресек
актуелног стања у области социјалне заштите. Заједно ћемо формулисати визију будуће социјалне заштите, опште и посебне циљеве и
мере које ће се спроводити. Све то мора бити усклађено са законима Републике Србије, а са садржинске стране мора бити релевантно
за Ваљево и за решавање питања грађана Ваљева. Приметила сам
да код већине људи постоји убеђење да се социјална заштита заснива на пружању социјалне помоћи, пре свега материјалне помоћи, а
то је само један сегмент. Кључно је развити сервисе у граду који ће
олакшати живот особама са инвалидитетом, породицама са децом са
сметњама у развоју, женама које су жртве насиља и другим рањивим
групама. Ваљево већ има солидно и богато искуство у развоју ових

услуга, али сада треба да видимо какве су потребе“, рекла је Бранка
Павловић и додала да све треба да се уклопи и са реалним могућностима буџета, као и да се процес прати и контролише.
„Не може се само написати документ и бити тиме задовољан,
него мора да се спроводи, да се сваке године прегледа и да се види
шта се урадило и шта треба да се коригује. Такође, није реално очекивати да се користи за град и грађане примете одмах, али већ након
годину дана примене неке промене би требало да буду видљиве и да
постоје показатељи да је нешто учињено на корист грађана“, истакла
је професорка Павловић.
Рада Севић

Праведнија расподела финансијске помоћи

СОЦИЈАЛНЕ КАРТЕ ПО УЗОРУ НА ЕУ
Министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је
да његово министарство ради на креирању социјалних карата по узору на европске земље и
најавио увођење мобилног инспектора за борбу против рада „на црно“. Он је у интервјуу за
„Политику“ казао да ће креирањем регистра
социјалних осигураника и социјалних карата
држава имати увид и контролу у све приходе,
али и могућност да финансијску помоћ праведније расподељује онима који на то имају право.
„Моја жеља је да држава све информације
има на једном месту и да се свака промена по
аутоматизму евидентира. То за грађане значи
да више неће морати да обилазе по 15 шалтера да би остварили неко право из области
социјалне заштите. Држава мора да спречи
злоупотребу, али и да ургентно пружи помоћ
када је потребна“, рекао је Ђорђевић.
На констатацију да је око 700.000 особа
незапослено, међу којима највише младих,
и на чињеницу да, према проценама, сваке
године око 20.000 особа одлази из Србије трбухом за крухом, Ђорђевић је одговорио да
се, према подацима Анкете о радној снази за
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други квартал 2017. анкетна стопа незапослености знатно смањује и сада износи 11,8 одсто.
Он је додао да се спуштање нивоа незапослености очекује и привлачењем страних и домаћих инвеститора, креирањем нових радних
места, појачаном финансијском контролом,
али и инспекцијским надзором на терену.
„Што се тиче одласка младих, Влада
Србије већ предузима мере које укључују
прилагођавање образовних програма и курикулума потребама тржишта рада, посебно
увођењем образовних профила из области
информационо-комуникационих технологија и образовних профила за стручне раднике који су тражени на тржишту рада“, рекао је министар. Ђорђевић је као последњи
добар пример из праксе поменуо пријем
прве групе студената завршних година постдипломских студија Правног и Факултета
политичких наука Универзитета у Београду
на програм тромесечног волонтирања.
Упитан како ће се борити за права оних
који раде „на црно“, а то је према проценама
између 600.000 и милион људи, Ђорђевић је
навео да је недавно Инспекторат за рад потпи-

сао споразум са Пореском инспекцијом, чиме
је договорен заједнички рад на терену. Инспекција више неће бити редовна и најављена, већ
ванредна и појављиваће се свуда како би опоменула послодавце који не пријављују раднике.
„Уводимо и мобилног инспектора, који ће
моћи на лицу места да провери да ли је неко
пријавио радника или не, како би се одмах издавале казне или упозорења у зависности од
статуса радника“, рекао је Ђорђевић.
На констатацију да је најавио повећање родитељског додатка за прво дете са 39.000 на 100.000
динара и питање да ли ће он бити исплаћиван
одједном, као што је до сада било или на рате, министар је казао да ће бити исплаћиван од јануара у
24 рате, ако Скупштина Србије тако одлучи.
„Желимо да додаци буду у складу са могућностима државе и верујемо да ће држава бити у прилици да даје све више и брже
реагује на ургентне ситуације начином исплате. Промена једног динара обавезује нас
да мењамо законе и идемо у Скупштину. Остали износи - за друго, треће и четврто дете
остаће исти“, рекао је Ђорђевић.
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Социјална инклузија Рома

НАПРЕДАК У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА
„Већа запосленост Рома и њихово укључивање у све државне институције биће један од
задатака владе и локалних самоуправа у наредне две године“, рекла је потпредседница Владе
Србије Зорана Михајловић на семинару о социјалном укључивању Рома и Ромкиња,
који су организовали Влада Република Србије и Европска комисија

З

орана Михајловић је навела да је
Србија усвојила два важна документа Стратегију социјалне инклузије Рома и
Ромкиња и Акциони план за поглавље
23, који треба да унапреде положај припадника ромске мањине у друштву, али да је њихова незапосленост, како је рекла, проблем
који још увек није решен, преноси Танјуг.
„Ако знамо да је 11 Рома завршило Криминалистичко-полицијску академију и да нико од
њих није запослен, као друштво треба да се побринемо да за њих има посла. Све док Роми не
буду радили, као друштво бићемо незадовољни“,
сматра Михајловићева. Она је додала да држава не може да спроводи циљеве из Стратегије и
Акционог плана ако Роми нису део свих инсти-

ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ
Локални акциони план за образовање Рома већ више година се спроводи у Ваљеву.
„Ове године за те намене је издвојено 3.250.000 динара, од чега је 2,2 милиона издвојено за стипендирање ученика ромске националности, 450.000 динара издвојили смо за
финансирање ужине за све предшколце, 150.000 динара издвајамо за њихове културне
активности у току године, 100.000 динара за новогодишње пакетиће и 200.000 за набавку школског прибора. Што се тиче стипендија, конкурс је већ расписан и објављен, а
трајао је до 26. октобра“, рекао је Радоица Рстић, председник Комисије за имплементацију Декаде Рома.
Он истиче да је управо повећање броја деце која добијају стипендију најбољи показатељ успеха Локалног акционог плана, јер то значи да се све више деце Рома одлучује да
настави школовање. Свако ко је завршио седми разред са просечном оценом 3,50 добија
3.000 динара у осмом разреду, свако дете које упише средњу школу добија 3.500 динара,
а сваки студент ромске националности добија стипендију у износу од 6.000 динара. Свака
стипендија је на месечном нивоу, у трајању од 10 месеци. Град Ваљево је у току прошле
године стипендирао 56 ученика.
„Једна од бројних активности је школски прибор, а новина је што је Комисија консултовала педагошке асистенте по том питању, тако да смо заједно са учитељима и наставницима дефинисали њихове потребе по питању прибора. Најважније је да ће овај прибор бити
употребљен, а све што се ради јесте последица тежње да они заврше високе школе“, каже
Данијела Јанковић, педагошки асистент у Основној школи „Нада Пурић“.
Ромски кординатор Дејан Маринковић је истакао: „На граду Ваљеву и нашој Комисији
је да стратегију коју је донела Влада Србије спустимо на локални ниво, урадимо локалне
акционе планове за здравство, образовање, становање и запошљавање. Очекује се да се
до 2025. године направе још већи искораци, да више припадници ромске националности
не буду корисници социјалне помоћи, већ да буду порески обвезници, да имају своја радна места и да кроз свој рад доприносе држави“.
У оквиру активности Програма имплементације Декаде Рома у Ваљеву ученици ромске
националности и ове године добијају бесплатне уџбенике.
Р.Севић

Бесплатна публикација о запошљавању

туција, од министарстава, Националне службе
за запошљавање до органа локалне самоуправе.
Михајловићева је истакла напредак у области образовања, наводећи податак да око
300 Рома и Ромкиња уписује факултет, што
до пре петнаестак година није био случај.
„Данас постоји могућност да се Роми
који положе пријемни испит упишу факултет.
Нећемо дозволити да се те квоте смањују и залагаћемо се да сваки Ром или Ромкиња има
право на факултетско образовање“, нагласила је потпредседница Владе. Она је назначила да ће новим Законом о становању први пут
у скаду са међународним стандардима бити
регулисани сви проблеми које Роми имају
при исељавању, и то на најхуманији начин.
Михајловићева је додала да је препорука
свим министарствима да имају координатора за ромска питања, као и да је превдиђено да на тој позицији буде запослено око 70
људи. Координаторка Европске комисије за
политику интегрисања Рома Марта Гарсија
Фидалго указала је да је инклузија Рома и
Ромкиња кључни елемент у Поглављу 23, у
којем се чак 15 ставки односи на интеграцију
припадника ромске националне мањине.
„Напредак у социјалном укључивању
Рома и Ромкиња директно је повезан са напретком Србије у преговарачком процесу
о приступању Европској унији. Ово није питање које се тиче само владе, већ и локалне
самоуправе, цивилног друштва, међународних донатора и саме ЕУ“, рекла је Фидалго.
Србија је, према њеном мишљењу, остварила напредак усвајањем кључних политичких докумената о инклузији Рома и
Ромкиња, али је потребно више пажње посветити темама као што су њихово запошљавање, образовање и здравствена заштита.
Председник Националног савета ромске
националне мањине Тефик Рамадановић
захвалио је потпредседници Владе што је
присуствовала семинару на којем се, како
је рекао, разговарало о заједничком спровођењу Стратегије социјалне инклузије.
„Наш циљ је да свим Ромима појаснимо
шта је ова Стратегија, како бисмо постали видљивији на радним местима, од врха државе
и министарстава до локалне самоуправе“, навео је Рамадановић.
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Пореско ослобођење почетника у пословању

ПОРУКА ПОДРШКЕ

Пореско ослобођење не би представљало велики трошак за буџет, а послало би снажну поруку
подршке почетницима у пословању и отворило врата за рад у легалним токовима

М

инистар финансија Душан Вујовић подржао је предлог НАЛЕД-а да почетници у пословању
најмање годину дана буду ослобођени плаћања пореских обавеза. Он је
на седници Стручне групе Владе Србије за
сузбијање сиве економије истакао да је потребно што пре формирати радну групу за
припрему регулативе како би мера заживела у 2018. години, саопштио је НАЛЕД.
Стручна група за сузбијање сиве економије
подржала је пореско ослобођење почетника
у пословању.
„Подржавам иницијативу, јер је веома
важно да повећамо шансе да се више младих охрабри и одлучи да покрене бизнис.
Пореско ослобођење не би представљало велики трошак за буџет, а послало би снажну
поруку подршке почетницима у пословању
и отворило врата за рад у легалним токовима“, оценио је Вујовић на скупу на којем
је ресорним институцијама представљена
НАЛЕД-ова Анализа пореског и непореског
оптерећења почетника у пословању.
Председавајући НАЛЕД-овог Савеза за
фер конкуренцију Горан Питић подсетио је
да је увођење подстицаја једна од кључних
мера Националног програма за сузбијање
сиве економије и оценио да би имало низ позитивних ефеката, међу којима је најважнија
брига о младима. Он је сугерисао да би олакшавање пословања у дигиталном свету додатно подстакло предузетништво, отворило

сада имамо и требало би га учинити доступним
што ширем кругу људи“, изјавио је Алтипармаков.
Учесници скупа су се сагласили да је
подршка развоју предузетништва ургентна
јер је, према подацима Агенције за привредне
регистре, у последњих десет година за готово
трећину опао просечан број новооснованих
предузетничких радњи, са 45.500 на 33.000
годишње.

Шанса за 8.000 људи

нове изворе финансирања и омогућило Србији
да прескочи неколико корака у развоју.
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков нагласио је да је нова мера добродошла како
би Србија покушала да мења модел привредног
развоја и ради у корист предузетништва. „Предлог
за пореско ослобођење је транспарентнији и правичнији у односу на многе врсте подстицаја које

Предлог НАЛЕД-а подразумева увођење
пореског ослобођења за младе који су у последњих шест месеци завршили факултет
или средњу школу и сва лица која су дуже
од шест месеци на евиденцији НСЗ. Анализа
процењује да би подстицај у првој години користило најмање 8.000 лица, потенцијални
трошкови не би били већи од 1,9 милијарди
динара, што је осам пута мање него што држава усмерава за подстицаје, а мера не би
захтевала додатна издвајања из буџета.
Истраживање на примерима фризерског салона и ИТ фирме показало је да је за
оснивање предузетничке радње потребно
једнократно издвојити од 4.610 до чак 31.610
динара, а за покретање друштва с ограниченом одговорношћу између 10.370 и 57.370
динара. Следи месечно плаћање пореских
обавеза које у случају предузетника на годишњем нивоу износи од 145.000 до готово
400.000 динара, а за ДОО нешто мање од
180.000 динара.
Извор: Танјуг

Повећање прилика за запошљавање сезонских радника

САРАДЊОМ ДО РЕШЕЊА

Локална самоуправа је веома заинтересована за сарадњу и помоћ у решавању проблема
како послодаваца, тако и незапослених, имајући у виду чињеницу да је пољопривреда, посебно
воћарство, значајан сектор који се и даље развија у ивањичком крају
У Ивањици је протекле недеље одржан инфо-дан у оквиру пројекта „Повећање прилика за запошљавање сезонских радника“ у организацији Националне службе за запошљавање, Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) и Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ). Циљ пројекта је стварање услова за лакше запошљавање сезонских радника у сектору пољопривреде, кроз једноставнију
процедуру посредовања између послодаваца и сезонских радника, као и лакши процес пријаве сезонских радника.
Састанку су присуствовали послодавци који запошљавају, односно радно ангажују раднике за обављање сезонских послова у пољопривреди, као и тражиоци запослења.
„Локална самоуправа је веома заинтересована за сарадњу и помоћ у решавању проблема како послодаваца, тако и незапослених лица,
имајући у виду чињеницу да је пољопривреда, посебно воћарство, значајан сектор који се и даље развија у ивањичком крају“, истакао је Зоран
Лазовић, председник Општине Ивањица.
Представљајући пројекат, Небојша Жугић, менаџер за правне послове НАЛЕД-а, рекао је да се у више општина у Србији организују овакви састанци и да ће резултати сарадње са послодавцима из сектора пољопривреде и тражиоцима запослења који се ангажују као сезонски
радници у пољопривреди дати значајан допринос у изради закона којим ће се регулисати запошљавање радника у овој делатности. На тај
начин ће бити отклоњени бројни недостаци у овом сегменту.
„Између осталог, на једноставнији и бржи начин ће се спроводити поступак пријаве и одјаве радника који су до сада били ускраћени за
пензијски стаж и осигурање за случај повреде на раду. Успоставила би се евиденција сезонских радника који су одмах расположиви за рад,
док је предлог да трошкови које би послодавци уплаћивали на име осигурања буду фиксни и нижи него у другим случајевима радног ангажовања“, навео је Жугић. Посебно је истакао да права која ангажована лица остварују у области социјалне заштите неће бити угрожена новим
системом осигурања.
У дискусију су се укључили и представници послодаваца, углавном власници пољопривредних газдинстава, који су, износећи своје проАна Дојчиловић
блеме у раду, указали на бројне недостатке постојећих закона и давали предлоге за њихово отклањање.
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ИПА 2012 „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“

ОБУКАМА ДО ПОСЛА

Воља, ентузијазам и жеља да науче је нешто што одликује све полазнице, отуда је
уочљив напредак у стицању вештине у изради кора и бурека, утисак је предавача

Т

оком прошле и ове године у Филијали за запошљавање Зрењанин у оквиру пројекта ИПА 2012 „ЕУ помоћ
теже запошљивим групама“, реализовано је седам обука у неколико циклуса.
Укупно 93 лица са евиденције незапослених
завршило је курсеве: основну информатичку обуку по ECDL стандарду 24 лица, по 12
лица обуку за геронтодомаћице и обуку за
продавца у малопродаји, затим обуку за помоћног фризера и обуку за конобара по 11
лица, 13 лица спремно је за израду кора и
бурека, а 10 за припрему отпада за рециклажу.
Циљна група били су незапослени из
категорије угрожених група - млади без
квалификације или са ниским квалификацијама, дугорочно незапослени, Роми. Предвиђено је да у обуке буде укључено 5.400
незапослених на територији Републике
Србије, са евиденције НСЗ. Тренутно се реализује обука за израду бурека и кора, у коју
је укључено осам незапослених. Завршетак
ове обуке значиће и завршетак активности
на пројекту на територији нашег округа.
Обука за израду бурека и кора одржава
се у Средњој школи „Урош Предић“ у Зрења-

нину. Горан Пош, координатор за образовање одрсалих у школи, истиче: „Обука за израду бурека и кора се реализује у сарадњи са
Народним универзитетом Ниш, а у оквиру ЕУ
пројекта у циљу помоћи теже запошљивим
групама, који спроводи Summit Consulting

Services. Наша школа је са својим предавачима, наставницима стручних предмета,
извођач обуке која се реализује у простору
пекаре школе за 8 полазника. Након обуке
полазници ће добити међународно признате
сертификате на српском и енглеском језику“.
Средња хемијско-прехрамбено-текстилна школа „Урош Предић“ једна је од референтних установа за обуке у области прераде
хране, а прва у Србији је пре 24 године отворила школску пекару. Имају и дугогодишње
искуство у образовању одраслих.
Једна од полазница, Молнар Габријела, истиче: „У ‚Агроживу‘ сам радила 15 година, а незапослена сам 2 године. Укључила
сам се у ову обуку зато што ми се допала и
сматрам да ћу тако лакше доћи до посла.“ Сет
образовних програма, као својеврстан коректив на тржишту рада, за циљ има побољшање компетентности незапослених, како би
имали веће шансе за запошљавање.
Полазнице су задовољне обуком, условима у школи, професорима. Воља, ентузијазам
и жеља да науче је нешто што одликује све
полазнице, отуда је уочљив напредак у стицању вештине у изради кора и бурека, утисак је предавача.
Александра Штрбац

Сад је ред на газде да радницима повећају плате

ВЕЋЕ ПЛАТЕ У РЕАЛНОМ СЕКТОРУ

Од јануара следеће године плате запослених у јавном сектору, као последица добрих фискалних
резултата у овој години, биће више, а коверте ће бити дебље пет, односно десет одсто
Да ли се повећању зарада могу надати
и запослени у реалном сектору, за сада се не
може прецизно рећи, јер то зависи од више
фактора, пре свега ситуације на тржишту. Као
и увек, ставови послодаваца и синдиката се по
том питању разликују. По речима председника Уније послодаваца Србије Небојше Атанацковића, да ли ће плате у реалном сектору
пратити раст зарада у јавном сектору зависи
од реалне ситуације на тржишту.

10 одсто повишица јавном
сектору и већи минималац
„Тешко је говорити о повећању плата кад
је овогодишњи раст БДП-а минималан“, каже
Атанацковић. „Надам се да би се најављено повећање плата у јавном сектору могло одразити
и на зараде у реалном сектору, мада нисам сигуран у то да је могуће да до тога дође истовремено. Такође, надам се да се повећање плата у
јавном сектору неће негативно одразити на
привредне токове у наредној години, у којој се
очекује и већи раст БДП-а. Могућност привреде да произведе нову вредност и расподела те
вредности у великој мери функционишу као
спојени судови. Резултати привреде претварају
се у новчане приходе и потребно је донети одлуку шта је боље за даљи развој - да ли да ти
приходи остану привреди и искористе за нове
инвестиције или да иду у потрошњу.“
Бесплатна публикација о запошљавању

Атанацковић указује да ће и минимална зарада од наредне године бити десет одсто
виша, те да послодавци очекују да ће бити испуњена обећања и да то неће утицати на нова
оптерећења привреде.

Зараде диктирају услови
на тржишту

Небојша Атанацковић каже да се зараде у
Србији значајно разликују - у реалном сектору
их диктирају услови на тржишту, па су негде
изнад просека, а негде далеко испод, али да је,

ипак, у последњих неколико година смањен јаз
између примања у јавном и реалном сектору,
односно зараде у реалном сектору више нису
далеко испод оних у јавном сектору.
„У реалном сектору плате зависе од односа понуде и тражње, па кад кадрова одређене
струке на тржишту нема довољно, привреда је
у ситуацији да за та радна места плати више.
Одређена занимања изузетно су тражена и
плаћена, а осим ИТ струке, ту је и широка лепеза производних занимања те се дешава да, без
обзира на висок проценат незапослених, појединих кадрова, а пре свега средњошколских
занимања занатских струка, недостаје“, каже
Атанацковић.
„Надам се да се тиме неће повећати трошак привреде, односно да послодавци који ће
од јануара исплаћивати више зараде неће морати да плаћају и виши порез на минималну
зараду. Минимална зарада је заправо социјална категорија и у многим земљама се на минималац не плаћа порез. Сигурно је да би мања
захватања из зараде позитивно утицала на повећање запослености и смањење рада на црно“,
каже Атанацковић.
С друге стране, председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић
указује да је повећање минималне зараде, као
и зарада у јавном сектору, сигнал да је потребно да се повећају и зараде у реалном сектору.
Извор: Дневник.рс
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

