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ПОДРШКА И ОХРАБРЕЊЕ
Многе успешне предузетничке приче о којима се пише у медијима у последње време подстакле су људе на размишљање о покретању
сопственог посла. Улазак у предузетништво је велики и озбиљан корак, а поред одличне идеје потребна је финансијска али и саветодавна
и менторска подршка, коју наши корисници добијају у оквиру обуке
„Пут до успешног предузетника“. Циљ је да се незапослени охрабре да
идеју о бизнису реализују уз помоћ НСЗ, али и да се процени да ли је
идеја одржива на тржишту рада. Током прошле године додељено је
скоро 4.000 субвенција за самозапошљавање незапосленима са евиденције НСЗ, а толики број очекује се и ове године. Шта све полазници
обуке у оквиру програма самозапошљавања добијају, колико је важан
добар бизнис план и колико је тежак пут од отварања радње до успешног бизниса, читајте у овом броју „Послова“.
Сазнаћете више о резултатима рада појединих филијала НСЗ у
Србији током прошле године, као и плановима, али и успешној сарадњи Националне службе са привредом на локалном нивоу у циљу
подстицања запошљавања. Познато је да су особе са инвалидитетом
приоритетна категорија у нашем раду, па ћемо вам представити успешне радове незапослених ОСИ, који су у Лозници учествовали у
обуци за израду предмета од керамике, као подстрек да се укључе у
свет рада и постижу даље резултате на пословном плану.
Истраживали смо колико су компаније заинтересоване да
послују преко интернета, као и како функционише платформа за
електронску трговину Привредне коморе Србије, преко које привредници и компаније могу онлајн, брзо и једноставно да набављају
и продају производе и услуге. Како најављују у ПКС, платформа
представља јединствену онлајн берзу, олакшава трансакције и повезивања привредника, али и омогућава отварање нових тржишта.
Када смо већ код модернизације процеса рада, представићемо вам у овом броју и нову услугу Агенције за привредне регистре намењену предузетницима, а то је регистрација предузећа без
доласка на шалтер, у оквиру које се све, од подношења захтева до
добијања решења, обавља преко интернета.
О чему сада ја размишљам? Како би вас непријатељи описали?
Шта је у вашој биографији најближе лажи? – нека су од питања која
менаџери у великим светским компанијама постављају на разговору за посао, а која су оцењена као најтежа. А како су у Србији тражиоци запослења оценили послодавце у оквиру анкете „Оцени пут до
посла“, сазнаћете у овом броју „Послова“, као и које су компаније на
светском нивоу биле најоригиналније, најинспиративније и најуспешније и због чега.
У оквиру рубрике Предузетничка прича водимо вас у породицу
Мутић из Нове Пазове, који су љубав према природи и традицији
преточили у породични посао и дарују нам „Злато у тегли“.
А ми вам и у овом броју дарујемо приче које информишу, мотивишу и забављају.
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Добра сарадња НСЗ и Општине Сврљиг

НОВИ ЦИКЛУС ПОДСТИЦАЈА

Општина Сврљиг одржала јe традиционални састанак са привредницима који послују
на територији те општине, како би се разменила искуства и чуле сугестије
и конструктивни предлози, али и изнели планови за следећу годину

Р

едовним јавним позивом НСЗ, у финансијске програме и мере
активне политике запошљавања у 2017. у Сврљигу су укључена 42 незапослена, за шта је издвојено 5,8 милиона динара
из државног буџета. Поред тога, одлуком о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања, за општину
Сврљиг одобрено је још 14 милиона динара, па је тако финасијским
програмима и мерама обухваћено 91 лице, а у питању су субвенције
за самозапошљавање, субвенције за запошљавање незапослених из
категорија теже запошљивих, стручна пракса и јавни радови. За реализацију тих мера половина средстава обезбеђена је из буџета локалне самоуправе, а друга половина из државног буџета.
Састанку у Сврљигу присуствовао је и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.
„Очекујемо да у фебруару буду расписани јавни позиви за програме и мере активне политике запошљавања, чиме ћемо ући у нови
циклус финансијских подстицаја за незапослене и послодавце. Током
2017. у програме и мере укључено је преко 27.000 незапослених, а
како је усвојеним финансијским планом за 2018. годину предвиђено
више средстава за те намене, очекујемо да буде укључено и више незапослених од претходне“, истакао је Мартиновић.
Међу присутним привредницима био је велики број оних који су
већ користили неке од финансијских подстицаја Националне службе
за запошљавање и с обзиром на њихова добра искуства у реализацији програма и мера, очекује се успешан наставак сарадње.

Поред привредника, састанку су присуствовали и народни посланик Милија Милетић, председница Општине Сврљиг Јелена Трифуновић, директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић и заменица директора Филијале Ниш Наташа Станковић са сарадницима.
Општина Сврљиг спада у девастирана подручја, јер јој је развијеност испод 50 одсто републичког просека, али када су у питању
економски параметри и запошљавање, последњих неколико година
бележе се позитивни резултати.
Владан Крстић

Филијала Краљево НСЗ представила резултате рада за 2017. годину у три општине на свом подручју

ОСТВАРЕНИ ЦИЉЕВИ

Добрим резултатима допринеле су мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ,
сарадња са локалном самоуправом и пројектне активности
У Општини Врњачка Бања представљени су добри резултати рада НСЗ и сарадње
са локалном самоуправом. На територији ове
општине у програме и мере активне политике запошљавања укључено је више од 80 незапослених и уложено 10,11 милиона динара.
„Сви постављени циљеви су и остварени,
с тим што увек може боље. Ту смо да унапредимо сарадњу, да заједно креирамо планове
запошљавања и постигнемо још боље резултате ове године“, рекла је директорка Филијале Краљево НСЗ Снежана Прелић.
Током 2017. године, у општини Рашка
кроз различите програме НСЗ, као и програме суфинансирања, прошло је више од 300
незапослених, а уложено 54 милиона динара. Како је најављено, и у овој години локална
самоуправа ће издвојити средства за реализацију планова запошљавања уз сарадњу и
подршку Националне службе.
„Повећање запослености је у самом врху
приоритета Општине Рашка, а у остваривању тог циља наш најбољи партнер је Национална служба за запошљавање“, рекао је
председник Општине Рашка Игњат Ракитић,
на завршној конференцији за новинаре. На
смањење броја незапослених утицале су и
финансијске и нефинансијске мере које спроводи НСЗ, а један од најбољих примера је
Клуб за тражење посла, покренут септембра
2017. године у оквиру пројекта ИПА 2012. За
Бесплатна публикација о запошљавању

нешто више од годину дана кроз клуб је прошло преко 70 незапослених, а њих 20 засновало радни однос.
Директорка Филијале Краљево НСЗ Снежана Прелић истакла је значај нефинансијских
мера, јер кроз програме обука незапослени постају компетентнији на тржишту рада.
На евиденцији ове филијале НСЗ је 10.893
незапослених, што је за 10 одсто мање у односу на податке од пре годину дана. Оваквом резултату допринеле су мере активне

политике запошљавања које спроводи НСЗ,
али и сарадња са локалном самоуправом и
средства пројектних активности, речено је
на конференцији за новинаре у сали Градског већа општине Краљево. Од мера које су
током године спроведене, директорка Прелић је истакла субвенције за запошљавање
лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, субвенције
за самозапошљавање захваљујући којима су
свој бизнис покренуле 94 особе са евиденције
незапослених, јавне радове, стручну праксу,
обуке и друге нефинансијске мере.
Конференцији је присуствовао и градоначелник Краљева Предраг Терзић, који
је подсетио на успешну вишегодишњу сарадњу и партнерство НСЗ и локалне самоуправе, истакавши да ће добра сарадња бити
настављена и ове године. Терзић је рекао да
очекује већи број инвестиција и отварање
нових радних места на територији Краљева
у 2018. години.
Представљању овогодишњих резултата
присуствовали су и представници Канцеларије за младе Краљева, стручних служби
Градске управе, Регионалне привредне коморе, школске управе, представници удружења особа са инвалидитетом, удружења
Рома и велики број послодаваца са којима је
Филијала Краљево НСЗ остварила веома усТања Павловић
пешну сарадњу.
17.01.2018. | Број 760 |
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До сопственог посла уз подршку НСЗ

ЗА ПОЧЕТАК УСПЕШНОГ ПОСЛА

Све информације о покретању сопственог бизниса заинтересовани са евиденције НСЗ
добијају у оквиру обуке „Пут до успешног предузетника“, која је настала као потреба
да се незапосленима пружи информативна, саветодавна и друга неопходна помоћ

М

отивација, идеја за добар и успешан посао, бизнис план, покретање посла и успешно савладавање препрека током развоја
посла – све су то неопходни кораци које мора
да напорави свако ко жели да уђе у свет предузетништва.
Програм „Година предузетништва“, покренут 2016. године, прерастао је у деценију
предузетништва, са циљем да се пружи свеобухватна подршка развоју малих и средњих
предузећа. Национална служба за запошљавање укључена је у програм и кроз субвенције
за самозапошљавање и бесплатну стручну и
саветодавну подршку пружа помоћ незапосленима са евиденције који желе да покрену
сопствени посао. Све информације о покретању сопственог бизниса заинтересовани са
евиденције НСЗ добијају у оквиру обуке „Пут
до успешног предузетника“, која је настала
као потреба да се незапосленима пружи информативна, саветодавна и друга неопходна
помоћ. Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који су на евиденцији Националне службе и имају завршену
обуку за започињање сопственог посла.
У складу са циљевима деценије предузетништва у Србији и мере Националне службе за запошљавање усмерене су на подстицај
приватног сектора, па се онима који желе да
покрену сопствени бизнис пружа комплетна
подршка и то кроз обуке, субвенције и мониторинг. Циљ је да се незапослени који имају
добру идеју охрабре да је уз помоћ НСЗ реализују, али и да се процени да ли је идеја
одржива на тржишту рада. Због тога Национална служба пружа комплетну подршку корисницима који се одлуче на то, па се тако,
поред обуке и финансијске помоћи, пружа
бесплатна стручна и саветодавна подршка
у првим годинама пословања, као и услуга

СУБВЕНЦИЈЕ У 2018.
Предлогом за следећу годину планирано је да субвенције за самозапошљавање НСЗ у једнократном износу буду
180.000 динара, односно 200.000 када
су у питању вишкови запослених или
220.000 за особе са инвалидитетом које
желе да покрену свој бизнис.
Акционим планом је планирано да следеће године приоритет код одобравања
субвенције за самозапошљавање имају
незапослени који припадају теже запошљивим категоријама, а то су: млади до
30 година, вишкови запослених, особе са
инвалидитетом, Роми и жене.
План програма самозапошљавања за
2018. годину утврђује се Националним
акционим планом запошљавања, који се
усваја сваке године.
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менторинга, у циљу сагледавања стања на
тржишту рада и развоја бизниса.
Током прошле године додељено је скоро 4.000 субвенција за самозапошљавање
незапосленима са евиденције НСЗ који су се
укључили у програм „Пут до успешног предузетника“. Како је најавио директор НСЗ
Зоран Мартиновић, исти број новорегистрованих предузетника уз помоћ тог програма
очекује се и у 2018. години.
„Интересовање за обуку је велико, а
субвенције добије нешто више од 50 одсто
заинтересованих који се пријаве на конкурс
за доделу субвенције за самозапошљавање.
Трудимо се да финансијску и сваку другу помоћ НСЗ добију најбоље идеје и најквалитетнији бизнис планови, па ће тако бити и ове
године“, истиче Мартиновић. Он додаје и да
ће програм самозапошљавања бити подржан
и подстакнут и новцем из фондова ЕУ, па се
очекује да још око 500 незапослених добије
такву врсту субвенције из донација.
Обука „Пут до успешног предузетника“ настала је као потреба да се незапосленима који
желе да започну сопствени посао пружи информативна, саветодавна и нефинансијска услуга.
Весна Живковић Костић, начелница
Одељења за програме запошљавања и предузетништво у београдској филијали НСЗ,
каже да они који желе да започну сопствени посао имају могућност да се на једном
месту информишу о облику привредног
субјекта који ће регистровати, да ли ће то
бити предузеће или предузетничка радња,
као и шта је од докумената потребно и како
их правилно попунити, чиме се избегава губљење времена и шетња од шалтера
да шалтера, да се информишу и колике су
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ДЕЛАТНОСТИ
Према подацима Националне службе за
запошљавање, најчешће делатности које су
подржане субвенцијама за самозапошљавање су:
- фризерски и козметички салони
- производња остале одеће
- одржавање и поправка моторних возила
- рачуноводствени, књиговодствени и
ревизорски послови; пореско саветовање
- производња хлеба, свежег пецива и
колача
- правни послови
- производња осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа
- стоматолошка пракса
- остало образовање
- консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем.
пореске обавезе у случају паушалног опорезивања или преко личне зараде. Заинтересовани за покретање сопственог посла
уз субвенције Националне службе за запошљавање такође добијају прилику да сазнају како да истражују тржиште, да провере могућности презентације и пласмана
свог производа или услуге, али и да уоче
слабости своје пословне идеје и сазнају
како да их превазиђу.
„Најважнији сегмент обуке Пут до успешног предузетника у НСЗ јесте израда
доброг бизнис плана, који није само средство
са којим се конкурише код надлежних институција, већ и основни алат сваког предузећа
или предузетничке радње. Учећи како да напишу свој бизнис план, незапослени имају
могућност да тестирају своју идеју и да провере њену исплативост на тржишту роба и
услуга, јер није циљ само да се бизнис покре-

не већ и да буде одржив на тржишту рада.
Такође, незапослени може да израчуна колику добит од фирме може да очекује и за колико времена може да врати уложена средства,
и то анализирајући рад конкурентних фирми, и које су његове предности у односу на
конкуренцију, односно анализирајући однос
квалитета и цена, трошкове који се јављају
приликом продаје производа или пружања
услуге“, објашњава Весна Живковић Костић.
Обука „Пут до успешног предузетника“
не обавезује кандидата да мора да се бави са-

БИЗНИС ПЛАН
Поменули смо већ колико је значајно имати добар бизнис план, који представља документ
визије развоја фирме, циљеве, планиране активности, маркетинг и план развоја и финансијски план.
Бизнис план је заправо квалитетна и реалистична прогноза рада компаније. Вештина израде бизнис плана је једна од најзначајнијих којом би требало да овлада потенцијални предузетник да би своју идеју успешно реализовао на тржишту. Пословни план је потребан да
бисте аплицирали за новчана средства код банака, институција или приватних инвеститора, али и да бисте видели какав је потенцијал ваших идеја и да ли су оне реалне и оствариве.
Дакле, основна функција бизнис плана јесте планирање будућих активности, али он такође омогућава предузетнику да пословну идеју јасно дефинише пре изласка на тржиште,
да унапред сагледа ризике и непредвиђене догађаје и смањи њихов утицај, да оправда
реализацију идеје и дефинише стварне могућности у реализацији бизниса.
Дужина бизнис плана зависи од сврхе и садржаја, али у просеку треба да има 15 до 20
страна и да садржи: кратак резиме са кључним очекивањима, дефиницију пословне идеје,
опис производа или услуге, начин рада, презентацију производа или услуге на тржишту,
колико је новца потребно за реализацију и када ће посао почети да ствара профит, разумне
шансе за успех и листу изазова током развоја бизниса.
Увек треба имати на уму сврху израде бизнис плана и коме је намењен, па ће тако уколико
пишете план због добијања кредита, банка или институција бити заинтересоване да виде
јасне потребе и начине враћања уложеног новца, а уколико се обраћате неком већем приватном инвеститору или фонду, њима ће бити важно каква је стабилност на путу развоја
ваше фирме. Не заборавите – ваш бизнис план мора бити реалан, јер је циљ опстанак и
развој посла на тржишту.
Бизнис план треба да буде написан једноставно и да буде јасан и разумљив онима који га
читају, без компликованих фраза и речи.
Не заборавите, бизнис план вам није потребан само за започињање посла, већ и током његовог развоја. Свака промена, нова пословна идеја, проширење производње или увођење
новог производа или услуге могу да буду разлози за израду новог плана, тако да предузетнику та вештина може бити од велике користи.

Бесплатна публикација о запошљавању

мосталном делатношћу, али му пружа довољно информација да сам одлучи да ли жели
да постане предузетник или не. Циљ обуке
јесте да се уклоне предрасуде и мотивишу
незапослени да уђу у свет предузетништва.
Поред уводног дела, у оквиру којег се кандидати упознају са основама предузетништва,
изворима и дефинисањем пословних идеја и
начинима њихових тестирања на тржишту,
она обухвата и правни и економски део. Правни подразумева обуку о избору форме власништва, о регистрацији радње, начинима
опорезивања, обрачуну пореза и доприноса и
изворима финансирања, док се у оквиру економског између осталог учи израда бизнис
плана, анализа тржишта, маркетинг истраживање и израда SWOT анализе.
Важно је истаћи да полазници након завршене обуке добијају сертификат, који им
даје могућност за конкурисање и код других
институција за добијање финансијске помоћи за покретање бизниса.
Сигурно је да постоје и предности и
мане тога да је неко самозапослен. Иако ризик може да буде велики, а постоји и фактор неизвесности, ипак је много привлачних
чињеница због којих се све више људи опредељује за покретање приватног посла, а неке
од најважнијих су што сте сам свој газда и
што сами управљате својим временом и одлучујете о свему. Најбољи почетак за предузетништво је отворена, искрена и детаљна
процена себе и својих способности, као и
стална тежња ка учењу и слушању других
искустава. Запитајте се које су ваше добре
и јаке стране, а шта је оно што још можете
да урадите или научите да бисте били још
бољи, а ваш посао ефикаснији и успешнији.
Добра идеја је, кажу, најважнија, али она
је заправо само почетак. Тек кад почнете да
је детаљно анализирате и разрађујете, процењујете њену примену и практичност на тржишту рада, открићете њену вредност и да ли
је реална, сазнаћете колики је њен квалитет
и корист. Незаобилазан корак је и истраживање тржишта, које ће показати да ли је ваш
производ или услуга интересантан и да ли ће
успети да се одржи.
Јелена Бајевић
17.01.2018. | Број 760 |
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У Србији има места за 3,5 милиона туриста

ПРИВРЕДНА ШАНСА

Планирани девизни прилив за ову годину може бити лако остварив циљ, јер се
очекује долазак већег броја туриста из Кине и Ирана, а планира се да у првих десет
емитивних тржишта уђу Русија и Кина

Д

а је туризам све значајнија привредна грана, показује и то што се последњих неколико година у Србији
улаже у изградњу савремених туристичких капацитета и развој инфраструктуре, промоцију дестинација.
Прошле године нашу земљу посетило је
више од 3.000.000 туриста, а по речима министра трговине, туризма и телекомуникација
Расима Љајића, година иза нас била је најуспешнија по туристичком промету, а очекује
се да ће девизни прилив од туризма износити
укупно 1,2 милијарде евра. Он је истакао да
се ове године очекују још бољи резултати и
девизни прилив од око 1,4 милијарде евра, да
је циљ долазак око 3,4 милиона туриста, од
којих би страних било више од 1,6 милиона.
По његовим речима, планирани девизни прилив за ову годину може бити лако остварив
циљ, јер се очекује долазак већег броја туриста из Кине и Ирана, а планира се да у првих
десет емитивних тржишта уђу Русија и Кина.
За ову годину ће, по речима министра
Љајића, за пројекте развоја туристичке инфраструктуре бити издвојено 790 милиона
динара. Да би се унапредио речни саобраћај
и туристички потенцијал на Сави и Дунаву,
биће уложено у изградњу пет пристана у Београду, четири на Сави и једног на Дунаву,
а протекле три године радило се на седам
пристана на Дунаву, који би требало да буду
завршени ове године. Министар је најавио
завршетак реконструкције Рамске тврђаве у
Великом Градишту, као и Голубачке тврђаве,
која ће у априлу делимично бити пуштена и
за посетиоце, а инвестираће се и на Златибору, Копаонику, предузимају се кораци и да се
ревитализује Палић...
Дакле, извесно је да се развоју туризма
и привлачењу страних туриста поклања све
више пажње. Томе, осим онога што надлежни у држави чине, доприносе и они којима је
туризам позив и који непрестано предузимају
кораке да у Србију привуку туристе и обезбеде
им могућност не само да се одморе већ и да се
упознају са богатством и лепотом наше земље,
различитом понудом којом Србија располаже.

1,2 милијарде евра прошлогодишњи девизни прилив од туризма
ПОВЕЗИВАЊЕ ДОБРА ШАНСА
ЗА РЕГИОН
Потпредседник Удружења туристичких
новинара Србије Ђорђе Михајловић истакао је да је финансијски резултат у области туризма у Србији за прошлу годину
изузетно добар. Он је нагласио да наша
земља има добре потенцијале и да их треба што више активирати, као и да је неопходно да се повежу туристички посленици
у региону, јер то даје најбољи резултат. По
његовим речима, то се већ и показало, јер
се приликом доласка страних туриста организују туристичке туре које подразумевају боравак у неколико земаља – Србији,
Хрватској, Румунији, Босни и Херцеговини.

1,4 милијарде евра
очекивани девизни прилив
ове године

ДЕСТИНАЦИЈА КОЈУ СВАКАКО ТРЕБА ПОСЕТИТИ
Да би се туристи заинтересовали и пожелели да посете неку дестинацију, изузетно је важна квалитетна промоција. Да су домаћи туристички радници добро промовисали дестинације у Србији потврђује и то што је Си-Ен-Ен, препоручујући најбоље туристичке дестинације
за ову годину, Србију сврстао међу оне које треба видети. Тачније, Србија се нашла на листи
18 туристичких одредишта, у групи са Зеленортским острвима, Националним парком Ботум
Сакор у Камбоџи, Малтом, карипским острвом Невис, Банфом у Канади, Наганом у Јапану,
Пуеблом у Мексику, Есауиром у Мароку, Пертом у Аустралији, Руандом, Критом, Пјеонгчангом у Јужној Кореји, Лисабоном, Кахамарком у Перуу, провинцијом Јунан у Кини, Ешвилом у
Северној Каролини и Њу Орлеансом.
„Посетиоци почињу да све више долазе у овај, углавном неоткривени део региона, а привучени изузетним призорима и богатом историјом“, пише та ТВ мрежа и додаје да, иако нема
морску обалу, Србија има моћни Дунав, да су Копаоник и Златибор уточишта које подећају
на епско планинско окружење, а да Ђавоља варош на југу пружа луди геолошки спектакл
чудних стеновитих врхова.
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Уз све већу понуду туристичких дестинација
које нуде сасвим урбане садржаје у великим
градовима, преко посете историјским знаменитостима, салашима, бањама, све је више и
оних које туристима нуде активни туризам и
боравак и уживање у природи.
Стручњаци истичу да је, осим улагања
у развој туристичке инфраструктуре, изградњу савремених хотела и обогаћивање
садржаја, један од начина за то и организовање туристичких тура које обухватају посету и боравак у државама у региону, указујући
да су такви туристички аранжмани привлачни туристима и дају добре резултате. Такође,
за долазак страних туриста у Србију веома је
важна улога домаћих туристичких агенција,
па ће ове године надлежно министарство издвојити новац да би се домаћи тур-оператери
стимулисали да то чине. Туристички посленици се надају да ће резултати бити бољи
него неколико година раније, када су били
симболични.
Извор: Dnevnik.rs
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Споразум Привредне коморе Србије и Канцеларије за информационе технологије
и електронску управу Владе Србије

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРИВРЕДЕ
Конкретни сервиси ће бити посебно посвећени малим и средњим предузећима, која ће
располагати информацијама о томе како да побољшају свој посао, шта се дешава на
тржишту и које новине се уводе

Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије и Михаило
Јовановић, в.д. директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Владе Србије, потписали су Споразум о
сарадњи две институције ради подршке ефикасном спровођењу дигиталне трансформације привреде Србије.
Посебан фокус, у складу са усвојеном Стратегијом развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020,
биће на сектору малих и средњих привредних друштава и предузетништва - како да побољшају посао, први сазнају шта се догађа на
тржишту, истакнуто је након потписивања.
Чадеж је истакао да ће дигитализација привреде бити један од
највећих изазова у наредним деценијама.
„Пословни процеси данас се одвијају веома брзо и тешко је било
шта тачно предвидети. Основни задатак јесте да постоји предузеће
које ће се бавити само дигиталном трансформацијом националне
привреде, стратегијама, али и конкретним сервисима који ће бити
посебно посвећени малим и средњим предузећима“, навео је Чадеж
и додао да је ово важно за мала и средња предузећа, која ће добити
информације о томе како да побољшају свој посао, прва сазнају шта
се дешава на тржишту и које су новине.
Михаило Јовановић, в.д. директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Владе Србије, истиче да је
дигитализација један од приоритета Владе Србије и да прожима све
сфере нашег живота, од здравства и јавне управе до пољопривреде,
али утиче и на пословање компанија.
„Канцеларија је окренута развоју информационих система који
омогућавају електронску управу, повезивање државних органа и услуге грађанима, а Привредна комора Србије то треба да пренесе на
привреду“, истакао је Михаиловић и додао да су ПКС и Канцеларија

партнери, који ће све расположиве капацитете ставити један другом
на располагање.
Споразумом о сарадњи ПКС и Канцеларије за информационе технологије и електронску управу предвиђене су заједничке активности
на унапређењу примене информационих технологија и модернизације пословања, подршка привреди у том правцу, едукација, размена
знања, искустава, информација, предлагање нових мера за подстицање развоја индустрија које иновативно користе нове технологије.
Сарадња подразумева и заједничко аплицирање за реализацију
пројеката из области дигитализације, развој стратешких партнерстава у области дигитализације, коришћење националног Портала отворених података, информационо-комуникационе мреже републичких
органа, као и капацитета државног Дата центра.

Млади и животна средина

ОБУКА ЗА МЛАДЕ ЛИДЕРЕ
Млади лидери су на радионици сазнали које теме и трендови су актуелни у области заштите
животне средине и како да припреме успешан пројекат из ове области, а добили су и веома корисне
информације о потенцијалним изворима финансирања националних и међународних пројеката
Одговор на питање како премостити пут од идеје до реализације
пројекта заштите животне средине у локалним заједницама, била је тема
радионице „Млади и животна средина“, која је окупила представнике удружења младих широм Србије. Радионице су одржане у Београду, Новом
Саду, Нишу и Крагујевцу, у организацији Програма Уједињених нација за
развој (УНДП) и у сарадњи са Министарством заштите животне средине и
Министарством омладине и спорта.
Млади лидери су на овој радионици сазнали које теме и трендови су
актуелни у области заштите животне средине и како да припреме успешан пројекат из ове области, који би ангажовао младе. Учесници су добили
и веома корисне информације о потенцијалним изворима финансирања
пројеката, националних и међународних, као и начинима да успешно конкуришу за та средства.
У оквиру истог пројекта током 2017. организована је и обука на тему
еколошког предузетништва, на којој су млади имали прилику да развију
своје предузетничке способности, науче да припреме бизнис план и провере одрживост своје идеје.
„Главни циљ обуке је да се повећа учешће младих у активностима
заштите животне средине у локалним заједницама у Србији и да они
постану носиоци промене на путу ка ефикаснијој заштити природе, бољем
управљању отпадом, унапређењу квалитета ваздуха, обновљивим изворима енергије и увођењу зелене привреде“, рекла је Катарина Вукшић, коБесплатна публикација о запошљавању

ординаторка пројекта у Програму УН за развој, напомињући да је важно да
се младима омогући да сами учествују у стварању будућности коју желе.
Радионице су организоване у оквиру пројекта „Јачање капацитета за
унапређено спровођење међународних споразума у области заштите животне средине“, који спроводи УНДП у сарадњи са институцијама Републике Србије, а финансира Глобални фонд за животну средину (ГЕФ).

О УНДП-У
Програм Уједињених нација за развој (УНДП) је присутан у 170 земаља и територија, у којима помаже да се искорени сиромаштво, смање
неједнакости и искључивање појединих група из друштва. Помажу
државама да развију адекватне политике, вештине вођства, прошире
могућности за партнерства, институционалне капацитете и изграде
виталну средину, што ће помоћи да резултати постигнути у развоју буду
одрживи.
УНДП делује у Србији од 1952. године кроз рад представништва
смештеног у Београду. У последњих 15 година, у партнерству са Владом Србије имплементирали су пројекте развојне помоћи у вредности
од 210 милиона долара.
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Београд усвојио Акциони план запошљавања за 2018.

ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ

„Сарадњу са приватним сектором желимо да подигнемо на виши ниво и постали смо мост између
младих, амбициозних људи и послодаваца. Желимо да привучемо нове приватне инвеститоре, али
треба да знамо да они очекују квалификовану радну снагу“, каже члан Градског већа Драгомир
Петронијевић

С

авет за запошљавање града Београда
усвојио је Локални aкциони план запошљавања за 2018. годину (ЛАПЗ), који
представља обједињен преглед циљева и приоритета регионалне политике запошљавања у 2018. години. Реализацијом овог
плана допринеће се пуној имплементацији
стратешког циља политике запошљавања на
националном нивоу и текућим реформским
процесима од значаја и утицаја на област политике запошљавања, како на нивоу Града
Београда, тако и на нивоу Републике Србије.
Према последњим расположивим подацима (новембар 2017) београдске филијале
Националне службе за запошљавање, дошло
је до смањења броја незапослених за 14,5%
у поређењу са истим месецом претходне године, уз континуирано смањење броја незапослених у периоду пролеће-јесен. Учешће
незапослених лица у становништву радног
узраста је изнад просека за ниво града у
општинама Стари град, Чукарица, Лазаревац, Раковица, Барајево, Сопот, Обреновац и
Младеновац. У односу на исти период претходне године, запошљавање са евиденције
незапослених је повећано, а повећана је и
тражња за радницима уз посредовање Филијале за град Београд НСЗ.
Локалним акционим планом запошљавања постављени су основни циљеви развоја
регионалне политике запошљавања у 2018.
години, који одговарају циљевима на ни-

воу Републике Србије, а чије остваривање се
планира применом сета мера и активности
које ће бити подржане: побољшање услова
за приступ тржишту рада, посредовање у запошљавању, професионална оријентација и
саветовање о планирању каријере, повећање
компетентности радне снаге путем додатног
образовања и обука, подстицање запошљавања и пословања путем субвенција и на
јавним радовима, подршка развоју предузетништва и малих и средњих предузећа и
подстицаји за инвестиције у пољопривреди и
рурални развој.
Низом мера биће подржано оснаживање
и запошљавање незапослених из категорија
теже запошљивих лица, при чему ће приоритетна подршка бити усмерена на младе до
30 година, вишкове запослених, незапослене
старије од 50 година, незапослене без квалификација, нискоквалификоване и дугорочно
незапослене, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, Роме, жртве трговине људима и жртве
породичног насиља.
Члан Градског већа Драгомир Петронијевић истакао је да ће Град Београд наставити са мерама које имају за циљ да помогну
онима који траже запослење, али и привредницима.
„Дајемо субвенције, али и слушамо сугестије када се одлучује о мерама које директно утичу на пословање привредника са тери-

торије града Београда. Најважнији посао у
претходне три и и по године урађен је по питању повратка поверења младих људи који
желе да започну сопствени бизнис. Поносни
смо на Научно-технолошки парк на Звездари
у којем ради 580 младих људи и који представља својеврсну фабрику идеја. Компаније
које се налазе у Научно-технолошком парку
на Звездари забележиле су ове године приходе од 10 милиона евра, од чега шест одлази на извоз у Немачку, Аустралију, Канаду,
Финску...“, рекао је Петронијевић. Према његовим речима, у Научно-технолошком парку
тренутно постоји 30 стартап компанија и 28
развојних компанија.
„Сарадњу са приватним сектором желимо да подигнемо на виши ниво и постали
смо мост између младих, амбициозних људи
и послодаваца. Желимо да привучемо нове
приватне инвеститоре, али треба да знамо
да они очекују квалификовану радну снагу. Не смемо заборавити ни на одличан рад
Канцеларије за младе таленте. Већ почетком
марта Савет за запошљавање ће организовати такмичење, где ће награде бити средства
за школовање, за почетак приватног бизниса,
место у Научно-технолошком парку или локал по субвенционисаним условима. Чинимо
све да млади људи по завршетку школовања
остану у Београду“, закључује Петронијевић.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Удружење осигуравача Србије

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉЕ РАДНИКЕ

Услов није био само успех у раду, већ и да су радници показали одговорност према
послу и колегијалност
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Удружење осигуравача Србије наградили су најбоље раднике у том министарству, које су предложили руководиоци на основу њиховог успеха, али и начина на који се односе према послу и колегијалности. Најбољи су добили награде у износу од 10.000 динара.
Честитајући изабранима, министар Зоран Ђорђевић рекао је да нису сви који су допринели успеху рада министарства добили награду јер је број био ограничен на 100, додајући
да се запослени сусрећу са бројним проблемима, од реорганизације до недостатка кадрова.
„Ове године је другачије осмишљен концепт у односу на претходне. Идеја је била да
руководиоци препознају и предложе раднике који су највише допринели успеху у раду министарства, оне који су веома заслужни што је наш рад признат у јавности. Није био услов
само успех у раду, већ и да су показали одговорност према послу и колегијалност“, истакао
је министар Ђорђевић и поручио добитницима да се труде да увек боље и марљивије раде.
Награде су додељене захваљујући Друштву осигуравача Србије, а Душко Јовановић, генерални секретар овог удружења, најавио је да ће, с обзиром на изузетан развој индустрије
осигурања, та организација део профита поделити са још неколико министарстава, као и да
ће новац добити они којима је најпотребнији.
„Удружење осигуравача Србије, као друштвено одговорна организација, већ дуго има
јако добру сарадњу са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Драго ми је да је министар променио концепт и да је најбољих 100 радника, без руководећег
кадра, ове године добило новчану награду. Желимо да им дамо до знања да се њихов рад и
целокупан допринос на послу поштује и цени“, рекао је Јовановић, додајући да се нада да ће
овако добра сарадња бити настављена и у наредном периоду.
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У ОВОМ БРОЈУ

852

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТA

Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Наука и образовање

10
15
18
26
27
27

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

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

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ
И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Београд, Мике Аласа 14

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене
метале на основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14 и 94/17) и члана 17 став 1 и чл. 18, 19 и 20 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) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале,
Београд, Мике Аласа 14
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за послове
метролошког и тржишног
надзора, звање саветник

у Одсеку за контролу и надзор
Крушевац, Сектор за контролу и
надзор
1 извршилац
Опис послова: oбавља надзор над тржиштем и метролошки надзор над употребом законских мерних јединица
и над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила и спроводи методе и поступке за вршење
надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора;
обавља надзор над радом овлашћених тела за оверавање
мерила; припрема планове метролошког надзора; сарађује
са инспекцијским органима и другим лицима ради пружања помоћи у обављању послова надзора над тржиштем
и метролошког надзора; прати правилност и ажурност рада
у примени прописа и поступака приликом вршења надзора над тржиштем и метролошког надзора; обавља испитивања и контролисања у вези са вршењем метролошког
надзора; покреће измене и доношење прописа из области
вршења метролошког надзора и учествује у њиховој припреми; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, машинског
инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства,
математичке науке или физичке науке или научне области
економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, познавање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о метрологији („Службени гласник РСˮ, број 15/16) и Уредбе
о начину вршења метролошког надзора („Службени гласник РСˮ, број 79/17) провераваће се усмено, познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за надзор над
тржиштем и метролошки надзор,
звање саветник
у Одсеку за контролу и надзор
Зрењанин, Сектор за контролу и
надзор
1 извршилац

Опис послова: обавља надзор над тржиштем и метролошки надзор над употребом законских мерних јединица
и над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила и спроводи методе и поступке за вршење
надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора;
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обавља надзор над радом овлашћених тела за оверавање
мерила; припрема планове метролошког надзора; сарађује
са инспекцијским органима и другим лицима ради пружања помоћи у обављању послова надзора над тржиштем
и метролошког надзора; прати правилност и ажурност рада
у примени прописа и поступака приликом вршења надзора над тржиштем и метролошког надзора; обавља испитивања и контролисања у вези са вршењем метролошког
надзора; покреће измене и доношење прописа из области
вршења метролошког надзора и учествује у њиховој припреми; 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 природно-математичких наука, техничко-технолошких наука или научне области економске науке
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о метрологији („Службени гласник РСˮ, број 15/16) и Уредбе
о начину вршења метролошког надзора („Службени гласник РСˮ, број 79/17) провераваће се усмено, познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.
III Место рада: За радно место под 1 место рада је Крушевац, Високог Стевана 5, а за радно место под 2 место
рада је Зрењанин, Јеврејска 14.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција за
мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
од дана објављивања у периодичном издању огласа „Пословиˮ
Националне службе за запошљавање.
VI Лица која су задужена за давање обавештења:
Вања Радојевић Милошевић, тел: 011/202-4432.
VII Општи услови за запослење на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична
карта, 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 сручна 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 или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском периоду је
стечено радно искуство). Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код јавног
бележника. Фотокопија докумената које нису оверене од
стране надлежног органа неће се разматрати.
НАПОМЕНА: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, број 18/16), између осталог,
прописано је да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и 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 евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Дирекције за мере и драгоцене метале, у делу: Конкурси http://www.dmdm.rs/cr/Kоnkursi.php.

Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. Државни
службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештај на друго
радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
НАПОМЕНЕ: За извршилачка радна места радни однос
заснива се на неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају
положен државни стручни испит могу се примити на рад
под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини или суду, или код јавног бележника,
биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Место, 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 у изборном поступку обавиће се почев од 1.
фебруара 2018. године у Београду, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона
или адресе које наведу у својим пријавама.
Овај оглас се објављује на огласној табли и веб-страници
Дирекције за мере и драгоцене метале www.dmdm.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа „Послови“ Националне
службе за запошљавање.

Б Е О Г РА Д
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Београд, Руже Јовановић 27А

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09
и 99/14, 94/17), 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:
112-11767/2017 од 28.11.2017. године, Агенција за заштиту
животне средине, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Агенција
за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27А
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за праћење
квалитета земљишта

у звању саветник, Сектор за
контролу квалитета и стање животне
средине, Одељење за индикаторе,
извештавање и информациони
систем, Одсек за индикаторе и
извештавање
1 извршилац
Опис послова: Прикупља податке и координира обезбеђивање података о праћењу квалитета земљишта;
обавља послове разраде и имплементације индикатора
везаних за контролу квалитета земљишта и пољопривреду; врши обраду и ажурирање података за потребе
извештавања на националном и међународном нивоу из
свог делокруга рада; учествује у узорковању земљишта
према стандарду СРПС ИСО 17025:2006, учествује у изради Инвентара контаминираних локалитета; учествује у
сарадњи са ЕЕА и другим међународним организацијама;
прати спровођење међународних програма; учествује
у припреми пројеката у области квалитета земљишта;
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Администрација и управа
учествује у изради информација, елабората, студија и анализа стања квалитета земљишта; обавља и друге послове
из делокруга рада Агенције по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најамање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање једног светског
језика, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа донетих на основу: Закона о заштити животне средине и Закона о заштити земљишта – писмено – тест знања;
знање једног светског језика – усмено на разговору; знање
рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина
комуникације – усмено, разговором.

2. Радно место за подршку
пословима инвентара
загађујућих материја у ваздух
за област Индустрија и примена
растварача

у звању млађег саветника, Сектор за
контролу квалитета и стање животне
средине, Одељење за Национални
регистар извора загађивања, Група
за инвентаре загађујућих материја
у ваздух
1 извршилац
Опис послова: прикупљање података потребних за израду националних инвентара основних загађујућих материја
у ваздух, гасова стаклене баште и ненамерно испуштених
дуготрајних органских супстанци из области Индустрије
и примене растварача; учествује у билансирању емисије
гасова и изради националних извештаја за потребе размене
података у оквиру обавеза извештавања према међународним уговорима и конвенцијама; прикупља податке за потребе извештавања на националном и међународном нивоу
из свог делокруга рада; учествује у имплементацији и прорачуну индикатора Националне листе индикатора из свог
делокруга рада; учествује у изради извештаја, информација,
елабората, студија и анализа из свог делокруга рада; даје
подршку формирању и одржавању информационог система
животне средине Републике Србије, обавља и друге послове
из делокруга рада Агенције по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, познавање једног светског језика,
познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа донетих на основу: Закона о заштити животне средине и Закона о заштити ваздуха – писмено – тест знања;
познавање једног светског језика – увидом у сертификат о
познавању једног светског језика или други доказ; знање
рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено, разговором

3. Радно место за подршку
пословима инвентара
загађујућих материја у ваздух за
област Енергетика

у звању млађи саветник, Сектор за
контролу квалитета и стање животне
средине, Одељење за Национални
регистар извора загађивања, Група
за инвентаре загађујућих материја у
ваздух
1 извршилац
Опис послова: прикупљање података потребних за израду националних инвентара основних загађујућих материја
у ваздух, гасова стаклене баште и ненамерно испуштених
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дуготрајних органских супстанци из области Енергетике;
учествује у билансирању емисија гасова и изради националних извештаја за потребе размене података у оквиру
обавеза извештавања према међународним уговорима и
конвенцијама; прикупља податке за потребе извештавања
на националном и међународном нивоу из свог делокруга
рада; учествује у имплементацији и прорачуну индикатора Националне листе индикатора из свог делокруга рада;
учествује у изради извештаја, информација, елабората,
студија и анализа из свог делокруга рада; даје подршку
формирању и одржавању информационог система животне средине Републике Србије, обавља и друге послове из
делокруга рада Агенције по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на
ос-новним 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, завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, познавање једног светског језика,
знања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа: Закона о заштити животне средине и Закона о заштити
ваздуха – писмено - тест знања; познавање једног светског
језика – увидом у сертификат о познавању једног светског
језика или други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено,
разговором
III Место рада: Београд, Руже Јовановић 27А
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Агенција за заштиту животне средине, 11000 Београд,
Руже Јовановић 27А, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Ђуровић, телефон: 011/6356-789.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- 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 или други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или други
доказ о познавању једног светског језика;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција (уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених ) или ће то орган учинити уместо ње.
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 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 доставти уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. У вези наведеног 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
Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,

приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судијским 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 општинском управама.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложили тражене
доказе.
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива
на неодређено време.
X Место, 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, изборни поступак ће се спровести почев
од 12. фебруара 2018. године у просторијама Агенције за
заштиту животне средине, Руже Јовановић 27А, Београд са
почетком у 10 часова, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени телеграмима или на бројеве телефона које
наведу у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код
јавног бележника, у општини или суду биће одбачене. Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу,
подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.
Овај оглас објављује се на на огласној табли и веб-страници
Агеенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs, на
порталу e-управе, на веб-страници Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд
На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 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, 99/14 и 94/17), члана 17 став
2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и
109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство
одбране, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник министра одбране за
политику одбране
руководилац Сектора за политику
одбране у Министарству одбране,
положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором за политику одбране, планира рад ужих унутрашњих јединица, даје стручна
упутства, координира и надзире њихов рад; представља
Сектор и сарађује, у оквиру дефинисаних надлежности, са
другим унутрашњим јединицама Министарства одбране и
државним органима; врши послове стратегијског нивоа из
делокруга Сектора; учествује у раду Колегијума министра
одбране и информише о раду Сектора; председава Колегијумом Сектора за политику одбране и информише руководиоце организационих јединица Сектора о закључцима
са Колегијума министра одбране од значаја за рад Сектора;
доноси месечне планове рада Сектора за политику одбране; обавља и друге послове по налогу министра одбране.
Услови: стечено високо образовање из образовно-научних
поља природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства
у струци; познавање енглеског језика; положен државни
стручни испит; сертификат за приступ и коришћење података и докумената са ознаком степена тајности; положени
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модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Сектора за политику одбране у
Министарству одбране; стручна оспособљеност за рад на
положају и вештина комуникације - увидом у податке из
пријаве и разговором; познавање енглеског језика - увидом у доказ о познавању енглеског језика; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 5.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима (лица са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима достављају уверење
о положеном правосудном испиту); доказ о познавању
енглеског језика; сертификат за приступ и коришћење
података и докумената са ознаком степена тајности; доказ
о положеним модулима 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
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 Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
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 кандитат учинити сам. Пример
изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/31309-69, Служба за управљање кадровима.
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Напомена: 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 страници Министарства одбране, на интернет страници Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род
лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Одељење за регулаторне и опште послове
Београд, Немањина 6
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и
99/14), 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 брoj: 112-12643/2017 oд 28.
децембра 2017. гoдинe, Дирекција за железнице оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Дирекција
за железнице, Београд, Немањина 6
II Радно место која се попуњава:

Радно место за финансијскокњиговодствене и оперативне
послове

у звању млађи саветник, у Одељењу
за регулаторне и опште послове,
ужој унутрашњој јединици ван
сектора
1 извршилац
Опис послова: учествује у припреми предлога финансијског плана и завршног рачуна; учествује у припреми предлога
плана јавних набавки; евидентира све финансијске трансакције Дирекције, стање и промене на имовини, потраживањима, обавезама, изворима финансирања, приходима и
расходима, издацима и примањима и обавештава Републичку Дирекцију за имовину РС о променама на основним средствима; припрема и обрађује захтеве за плаћање и захтеве
у вези са надокнадама текућих трошкова; прати реализацију
Плана службених путовања; врши обрачун надокнада за
превоз запослених, боловања и других социјалних давања
запослених; припрема и комплетира документацију и прати реализацију закључених уговора; евидентира основна
средства (задужења и раздужења запослених у Дирекцији)
и припрема и обрађује попис основних средстава; обавља и
друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
• nпознавање Закона о буџетском систему, Закона о буџету
као и познавање финансијских прописа који се односе на

буџетске кориснике;
• познавање рада на рачунару (MS Office, Internet, Excell) практичним радом на рачунару;
• вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Немањина 6
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Дирекција за железнице, Немањина 6, Београд, са
назнаком „За јавни конкурс - попуњавање извршилачког
радног места за финансијско књиговодствене и оперативне
послове”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Гордана Коцић, телефон: 011/3618-216
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 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 или други акти којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство); 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.
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.
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 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/киња може доставити уз
пријаву и сам/а, а у циљу ефикаснијег и 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 евиденција или да ће то кандидат
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web
страници Службе за управљање кадровима у делу http://
www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа
(„Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона
прописано да их оверава суд, односно општинска управа;
да основни суд односно општинске управе као поверени
посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије
основних судова, односно општинске управе, као поверени
посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних
бележника.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника или у општини или суду.
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Администрација и управа
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.
X Место, 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 рад на
оглашенoм раднoм месту, провера назначених вештина и
знања обавиће се у просторијама Дирекције за железнице,
Немањина бр. 6, почевши од 1. фебруара 2018. године, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном на
контакте које су навели у својим пријавама.
Напомене: 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.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном
органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат
без положеног државног стручног испита прима се на рад
под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Дирекције за железнице: www.raildir.gov.rs, 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 - листу „Послови”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Одељење за регулаторне
и опште послове
Београд, Немањина 6

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и
99/14), 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 брoj: 112-12643/2017 oд 28.
децембра 2017. гoдинe, Дирекција за железнице оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Дирекција
за железнице, Београд, Немањина 6
II Радно место која се попуњава:

Радно место за финансијске
послове и план и анализу буџета
у звању самостални саветник, у
Одељењу за регулаторне и опште
послове, ужој унутрашњој јединици
ван сектора
1 извршилац

Опис послова: припрема предлог финансијског плана,
евидентира и прати реализацију буџета у складу са одобреним месечним квотама; припрема завршни рачун и
врши контролу исправности коришћења буџетских апропријација и квота; врши контролу законитости, рачуноводствене исправности и веродостојности финансијске
документације коју оверава; прати наменско коришћење
буџетских средстава, проверава исправност и законитост
трансакција и тачност квалификација; припрема предлог
плана јавних набавки, води евиденцију спроведених јавних
набавки и припрема годишњи извештај о јавним набавкама; израђује периодичне извештаје о извршењу буџета на
основу усаглашеног и сравњеног стања Главне књиге Тре-
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зора и помоћних књига; припрема документацију за обрачун зарада и накнада зарада запослених; учествује у провери испуњености законом прописаних услова за издавање
лиценце за превоз, са економског аспекта; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 5 година, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
• познавање Закона о буџетском систему, Закона о буџету
као и познавање финансијских прописа који се односе на
буџетске кориснике,
• познавање рада на рачунару (MS Office, Internet, Excell) практичним радом на рачунару,
• вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Немањина 6.
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Дирекција за железнице, Немањина 6, Београд, са
назнаком „За јавни конкурс - попуњавање извршилачког
радног места за финансијске послове и план и анализу
буџета”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Гордана Коцић, телефон: 011/3618-216
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 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 или други акти којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство); 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.
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.
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 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/киња може доставити уз
пријаву и сам/а, а у циљу ефикаснијег и 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 евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
веб-страници Службе за управљање кадровима у делу
http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између
осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за
оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно
општинска управа; да основни суд односно општинске
управе као поверени посао задржавају надлежност за
оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017.
године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и
преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и
пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 1. марта 2017.
године, а до именовања јавних бележника.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника или у општини или суду.
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.
X Место, 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 рад на оглашенoм раднoм месту, провера назначених
вештина и знања обавиће се у просторијама Дирекције
за железнице, Немањина 6, почевши од 1. фебруара
2018. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном на контакте које су навели у својим
пријавама.
Напомене: 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.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном
органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат
без положеног државног стручног испита прима се на рад
под условом да тај испит положи до окончања пробног
рада.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Дирекције за железнице: www.raildir.gov.rs, 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 - листу „Послови”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

МАРИНА АНТОНИЋ ПР
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

11000 Београд
Булевар краља Александра 79/3
тел. 011/3440-817

Сарадник за административне
послове
УСЛОВИ: теренски рад, обавезно да је кандидат активан
возач (Б категорија); предност имају кандидати са стручном спремом сродном правној струци; обавезно познавање рада на рачунару; да је кандидат држављанин
Републике Србије; да је стекао диплому средње стручне спреме; да се против кандидата не води истрага за
кривично дело, односно да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Пријаве искључиво слати на мејл адресу: izvrsenje.
antonic1@gmail.com. Рок за пријаву је 1. фебруар 2018.
Канцеларија извршитеља ће контактирати само кандидате који уђу у ужи избор. Одабир кандидата се заснива
на подацима из биографије, конкурс је отворен за све
који испуњавају утврђене услове. Место, дан и време
провере оспособљености, знања и вештина у поступку
одабира кандидата ће се утврдити накнадно, о чему ће
кандидати који уђу у ужи избор бити појединачно обавештени.
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Администрација и управа

Ч АЧ А К
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

32300 Горњи Милановац, Таковска 2

Директор ТО општине Горњи
Милановац

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
поред услова прописаних законом испуњава услов дефинисан чланом 28 Статута Туристичке организације општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи
Милановац”, број 7/2010, 24/2011 и 5/2015), да има високу школску спрему, завршен факултет друштвених наука,
да има 3 године радног искуства на сличним пословима,
активно знање једног страног језика (енглески или други), познавање рада на рачунару. Опис послова директора туристичке организације општине Горњи Милановац:
води пословање ТО; заступа и представља ТО пред трећим
лицима и одговоран је за законитост рада; предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја; извршава Одлуке органа ТО; подноси извештај о пословању,
раду и резултатима рада Управном одбору, предлаже акте
које доноси Управни одбор; одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
Законом и општим актима; именује и разрешава лица са
посебним овлашћењима; одлучује о потреби заснивања
радног односа и врши избор између кандидата за заснивање радног односа; врши и друге послове које му повере
органи ТО.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Конкурс се објављује и
у недељном листу „Таковске новине”, оглашава се на
сајту Националне службе за запошљавање и у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац”. Уз пријаву
за конкурс кандидат прилаже краћу биографију и доказе
о испуњености услава из конкурса, и то: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оригинал или
оверене копије потврда о радном искуству на сличним
пословима, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оригинал уверење основног и вишег
суда да се против кандидата не водикривични поступак,
оригинал уверење да није осуђиван, уверење о општој
здравственој способности. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на адресу: Таковска 2, 32300 Горњи Милановац, са назнаком „Комисији
за кадровска, административна и мандатно-имунитетска
питања Скупштине општине Горњи Милановац”. Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац ће
у року од 8 дана од дана истека конкурса извршити избор
кандидата за директора и предлог доставити оснивачу
Скупштини општине Горњи Милановац. На основу предлога Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи
Милановац, оснивач ће именовати директора. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 22

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ за избор кандидата за директора Народног позоришта Лесковац су: завршен VII/1 или VII/2 степен стручне
спреме; факултет драмских уметности било ког смера; филолошки или филозофски факултет; факултет политичких наука; 3 године радног искуства на руководећим пословима; да
се против кандидата не води кривични поступак и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности; да је држављанин Републике
Србије; да има општу здравствену способност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
достави оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, доказ о радном
стажу на руководећим пословима, уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци, доказ да
се не води кривични поступак против њега, доказ да
није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне
по службеној дужности, извод из матичне књиге рођених, кратку биографију, уверење о општој здравственој
способности, предлог програма рада и развоја Народног позоришта Лесковац. Пријаву доставити лично или
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поштом у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за
директора”, најкасније у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресу Народног позоришта Лесковац,
са назнаком - Управном одбору. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц

и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа
општине Кнић, 34240 Кнић, са назнаком: „Конкурсној комисији за попуњавање радног места”.

КРУШЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КНИЋ

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЋИЋЕВАЦ

34240 Кнић
тел. 034/510-132

37210 Ћићевац, Ђуре Даничића бб
тел. 037/811-795

Стручно-оперативни послови
за локални економски развој
у Канцеларији за локални
економски развој, у звању млађег
сарадника
УСЛОВИ: стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен стручни испит
за рад у органима државне управе; завршен приправнички стаж.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о локалној самоуправи, Закона о привредним друштвима,
Закона о облигационим односима и Закона о Агенцији за
привредне регистре - усмено; познавање рада на рачунару
(MS Office) - практична провера (рад на рачунару); вештина
комуникације - усмено.
Услови за запослење: држављанство Републике Србије;
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу,
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да
није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома којом се потврђује стручна
спрема, доказ о положеном стручном испиту за рад у
државним органима, доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и у којем
периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци - издато од полицијске
управе, изјава под кривичном и материјалном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу, органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе због теже повреде
дужности из радног односа. Сви докази прилажу се у
оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини,
суду или код јавног бележника. Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се заснива на
неодређено време.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, о месту, датуму и времену провере стручних оспособљености, знања и вештина које се
вреднују у изборном поступку, биће обавештени на контакте (бројеве телефона и електронске поште) које наведу у
својим пријавама.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Стеван Луковић, телефон: 034/510-132.
Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или
суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине
Кнић. Овај оглас објављује се на веб-страници општине
Кнић: www.knic.rs. Рок за подношење пријава је 15 дана

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Правилником
о систематизацији послова бр. 06 од 21.01.2016. године и
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин РС, IV или VI степен стручне спреме, да има општу
здравствену способност и да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци.
Пријаве и потребна документа доставити у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ
ПРЕДУЗЕТНИКА
СМЕДЕРЕВО

11300 Смедерево, Краља Петра Првог 9
тел. 026/4622-644

Референт за књиговодствене
и административно-техничке
послове
УСЛОВИ: Кандидат поред општих треба да испуњава и
посебне услове: средња стручна спрема - IV степен стручности економског, општеобразовног - управног или техничког смера, са радним искуством од једне године на тим
пословима, искуство и знање оперативног рада на рачунару (Ворд и Ексел), познавање енглеског језика. Кандидат
уз пријаву треба да приложи кратку радну биографију са
другим подацима о себи, као и доказе о испуњавању услова предвиђених огласом. Пријаве се подносе непосредно
секретару у седишту удружења или поштом препоручено
на дату адресу, са назнаком „За оглас“. Након истека рока
и спроведеног поступка, избора кандидати ће најкасније у
року од 30 дана бити обавештени о исходу поступка.

В РА Њ Е
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЈУ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/421-703, факс 017/421-703
e-mail: domvr@verat.net

Конкурс објављен 3.1.2018. године у публикацији
„Послови“ број 758-759, за избор директора ЈУ Центра за развој локалних услуга социјалне заштите,
поништава се у целости.

ЈУ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
17501 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/421-703, факс: 017/421-703
e-mail: domvr@verat.net

Директор Центра

на период од 4 године
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин
Републике Србије, да поседује организациону способност,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова директора Центра.
Потребна стручна спрема: високо образовање - на студија-
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Администрација и управа / Трговина и услуге
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, односно, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних наука, политиколошких наука - смер социјални рад и
социјална политика, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник и најмање 5 година
радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс кандидат је
у обавези да достави следећу документацију: биографију,
оверену фотокопију дипломе, програм рада установе за
мандатни период за који се врши избор, уверење о радном
искуству у струци, уверење о држављанству (оригинал),
уверење суда да лице није под истрагом и да се против
истог не води поступак, уверење МУП-а о неосуђиваности.
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу
ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите у
Врању, 17501 Врање, Моше Пијаде бб, са назнаком “Пријава на конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Трговина и услуге
„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а
тел. 011/260-43-47, 064/658-30-02

Комерцијалиста на терену

за подручје Војводине, на одређено
време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII - IV степен стручне спреме пољопривредног смера, познавање рада на рачунару, возачка дозвола
Б категорије, пожељно познавање једног страног језика,
пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на наведену адресу
или на e-mail: office@zelenihit.rs, у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

„ЕЛИТШПЕД“ ДОО
24000 Суботица, Аге Мамужића 5
тел. 063/107-84-30, 024/686-725

Пословођа

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, без обзира на радно искуство, возачка дозвола Б
категорије. Рад у сменама.

Радник за машином

GREEN ZONE

11000 Београд, Краља Петра 91
тел. 064/575-0737

Продавац у пекари
на одређено време

Радник у производњи хлеба и
пецива
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је до 30.01.2018.
године.

24000 Суботица, Штросмајерова 5
e-mail: magnotronp@gmail.com

11000 Београд, Ауто-пут за Нови Сад 120
e-mail: mirjana.ilic@metro.rs

Продавац техничке робе
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме трговачке или електро
струке, без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б
категорије, пожељно знање мађарског језика, знање рада
на фискалној каси. Рад у сменама. Слање биографија на
мејл или јављање лично на адресу послодавца. Ближе
информације на контакт телефон. Оглас остаје отворен до
2.2.2018. године.

2 извршиоца

Опис послова: помоћни радник - приправник у сервису за
бицикле, производња.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машински смер; возачка дозвола Б категорије; пожељно радно искуство на истим
или сличним пословима; пожељно знање страног језика почетни ниво. Пријаве кандидати могу послати на имејл:
paralex@sbb.rs и јавити се на број телефона 064/122-18-89,
контакт особа Иван Парезановић.

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: III, IV V, VI или VII степен, без бзира на занимање;
теренски рад, рад ван просторија послодавца - обезбеђен
превоз, обезбеђена исхрана (новчани износ). Пробни рад 1
месец, возачка дозвола Б категорије, пожељно радно искуство. Рок за пријаву на оглас: до попуне. Пријаве слати на
мејл адресу: mirjana.ilic@mestro.rs.

„STOTEX“ DOO

„ДУЊА-Д“ ДОО
14242 Мионица, Војводе Мишића 73
тел. 014/3421-278

Шивач текстила

за рад у Зрењанину
5 извршилаца

Дипломирани инжењер
прехрамбене технологије

УСЛОВИ: II степен - шивач текстила, III степен - шивач
конфекције, III степен - кројач и конфекционар (III ССС
и КВ), IV степен - конфекционар текстила, III и IV степен
било ког усмерења, I степен; обавезно је радно искуство
на индустријским или кућним машинама. Контакт телефони: 022/352-510, 064/6416-746, конкурс траје до 31.01.2018.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
прехрамбене технологије; најмање 12 месеци радног искуства; познавање технологије производње хлеба и пецива и
примене нових технологија у пекарској индустрији и координисање производним процесом. Послодавца контактирати на mejl: dunjaddoo@gmail.com.

ПЕКАРА „РЕЉА“ ДОО
11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 5
тел. 064/168-36-18

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању,
пробни рад 1 месец.

Помоћни радник

Комерцијалиста

на одређено време до 3 месеца, за
рад у Ужицу

Стари Бановци, Здравка Јекића 125

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, без обзира на радно искуство. Рад у сменама.

Београд, Гроцка, Лештане
Живка Казанџића 8
тел. 064/122-18-89
e-mail: paralex@sbb.rs

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, продавац или
остала занимања у наведеном степену стручне спреме. Радне
биографије слати на наведену мејл адресу: poslovnisekretar@
universco.rs. Оглас остаје отворен до попуне.

METRO CASH & CARRY DOO
BEOGRAD

5 извршилаца

„ПАРАЛЕКС“ ДОО

Шеф продаје

на одређено време до 3 месеца,
радно искуство 12 месеци, за рад на
подручју Ужица

„МАГНОТРОН ПРОМЕТ“ ДОО

у производњи дрвене амбалаже,
на одређено време 6 месеци

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт телефон. Оглас је
отворен до 26.01.2018. године.

PP “UNIVERS-CO”

11000 Београд - Врачар, Милана Решетара 9
тел. 011/310-8000
e-mail: poslovnisekretar@universco.rs

Продавац

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА РАДУ „PROTEZIONE”
36000 Краљево
тел. 060/384-19-88

Обављање послова безбедности
и здравља на раду
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер заштите на раду, завршен факултет техничко-технолошких наука, природно-математичких или медицинских наука; минимум 3 године искуства на пословима
безбедности и здравља на раду; теренски рад. Лице за коннтакт: Зорица Лужњанин.

БИФЕ „НОВИ ПУТНИК“
25000 Сомбор, Карађорђева 42

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, рад у сменама. Рок
за пријаву је до 31.01.2018.

Посао се не чека, посао се тражи
17.01.2018. | Број 760 |
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„КОПАОНИК“ АД

11000 Београд, Змај Јовина 3
тел. 011/328-1453
e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Менаџер продаје
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани економиста, дипломирани машински инжењер, дипломирани
инжењер рударства или дипломирани инжењер металургије; 2 године радног искуства на наведеним пословима;
пожељно искуство у продаји црне металургије.

Транспортни радник
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; пожељно
је знање рада на рачунару; предвиђена обука за рад на
машини за обраду гвождја.

„БАЛАТОН ШТАМПА“
ДОО НОВИ САД

SA BS COMPUTER

21000 Нови Сад, Богдана Шушута 73
тел. 021/504-666
e-mail: administrarion@balatonstampa.com

Одржавање машина у
штампарији
УСЛОВИ: IV степен, машински техничар-конструктор, техничар машинске роботике и флексибилне аутоматике или
електротехничар електронике; основна инфоматичка обука; енглески језик - средњи ниво; рад у сменама; радно
искуство на пословима одржавања. Јављање кандидата на
горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву до 03.02.2018.

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 39
тел. 064/1585-460

CASA DI MODA

Продавац

Административни радник

Сервисер рачунара
УСЛОВИ: електротехничар за рачунаре (IV степен стручне
спреме), возачка дозвола Б категорије, енглески језик виши
или конверзацијски ниво, на одређено време 3 месеца.
Пријаве слати на мејл адресу: info@bscomputer.com, оглас
траје до 05.02.2018.

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

Комерцијалиста

“СИМАНТИ” ДОО

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати да се јаве на наведени
број телефона или да пошаљу CV на наведену мејл адресу.

35000 Јагодина, Кабловска бб
тел. 035/245-716

Зрењанин, Владимира Цветкова 43

на одређено време 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен стручне
спреме; пробни рад 1 месец.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на
образовни профил и радно искуство; обавезно познавање
бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе на мејл адресу послодавца, лице за контакт:
Слободан Савић.

на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: Потребна радница за рад у администрацији,
пожељно радно искуство. CV са фотографијом искључиво
слати на мејл: info@casadimoda.co.rs.

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

Помоћни кувар

„ДОН ДОН“ ДОО

“GUMINS” DOO

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III, II степен стручне спреме
или II степен помоћни кувар; пробни рад 1 месец.

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

ОСТАЛО: Рад у сменама; пожељно искуство у раду са храном. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву до 08.02.2018.

Радник у пекарско-индустријском
погону

21000 Нови Сад, Пут Новосадског
партизанског одреда 10
тел. 021/422-332
e-mail: office@gumins.co.rs

Возач

на одређено време, 1 месец
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: возачка дозвола Ц и Е категорије.

Електричар

на одређено време, 1 месец
УСЛОВИ: III степен, електроинсталатер. Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву до
31.01.2018.

SZR “BIO DESIGN”
21000 Нови Сад, М. Антића 7
тел. 021/6617-472, 063/564-692
e- mail: bio1@sbb.rs

Фарбар

на одређено време, 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или И степен стручне спреме.

ЈКП “БЕЛИЛО”
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 1

Извршилац за послове
одржавања јавне хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме или завршена основна
школа, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није под
истрагом и да против њега није подигнута оптужница за
кривично дело за које је прописана казна затвора, доказ о
здравственој способности, краћа биографија. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати. Пријаве
доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

PROMONT GROUP DOO
HOTEL „PREMIER AQUA“

22408 Врдник, Мартина Класића 16
тел. 063/495-788
e-mаil: jelena.radivojevic@hotelpremier.rs

Посластичар

ОСТАЛО: теренски рад; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву до
07.02.2018.

Опис посла: производња торти и колача, требовање
намирница, одржавање хигијене радног простора, извршава остале задатке по налогу својих предпостављених.

“БИРОИНСПЕКТ” ДОО НОВИ САД

УСЛОВИ: потребно знање и искуство на истој или сличној
позицији у трајању од најмање 6 месеци, стручна спрема
III или IV степен у наведеном занимању, познавање и разумевање стандарда и процедура. Нудимо: радно време
40 сати недељно, редовна и сигурна примања, обезбеђен
оброк, обезбеђен превоз из Руме и Новог Сада. Кандидати могу да се јаве на телефон 063/495-788 (особа за контакт Јелена Радивојевић) или доставе радну биографију на
мејл: jelena.radivojevic@hotelpremier.rs.

21000 Нови Сад, Војводе МИшића 1
тел. 063/8017-197
e-mail: biroinspekt@gmail.com

Административни техничар
на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме;
пробни рад 1 месец.
ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; енглески језик-средњи ниво; рад ван просторија послодавца. Јављање кандидата на горенаведени
телефон и мејл. Рок за пријаву до 02.02.2018.
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Национална служба
за запошљавање

на одређено време 24 месеца, место
рада: Пударци, Гроцка
46 извршилаца

УСЛОВИ: I - IV степен 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. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на назначени број телефона, особа
за контакт Јелена Сингер, или путем имејл адресе доставити радну биографију.

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО
Београд
тел. 063/1828-255

Електромонтер електроинсталатер

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 - IV степен стручне спреме. Дужина радног
времена 8 сати, теренски рад, обезбеђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на контакт телефон послодавца.

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

Комерцијалиста за рад на терену
за рад у Београду

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б категорије; радно искуство годину дана (у продаји школског,
канцеларијског и рекламног материјала). Рок трајања конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати
могу своје радне биографије да доставе послодавцу путем
мејл адресе или телефона, лице за контакт: Весна Драговић.

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

Трговина и услуге

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО

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

Београд, Друге српске армије 3
тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Мушко-женски фризер

Возач теретног возила са
приколицом

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

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ
КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор - дипломирани
економиста са лиценцом
овлашћеног интерног ревизора
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста, радно искуство 5 година у привреди; лиценца овлашћеног интерног ревизора.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на контакт телефон, лице за контакт: Александар Галић.

„ЈАКУЗА“ ДОО
Нови Београд, Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/6582-345
064/6582-346
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима
обезбеђења

на одређено време
Место рада: Београд, Суботица,
Сомбор, Ниш, Крушевац, Панчево,
Ваљево, Мајданпек, Горњи
Милановац, Доњи Милановац, Ужице
и Врбас
50 извршилаца
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. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на напред назначене контакт
телефоне или да своје радне биографије доставе на назначену мејл адресу послодавца.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО
Београд, Царице Јелене 28
e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Возач цистерне

Место рада: Параћин, Бор,
Крагујевац, Краљево, Ужице, Нови
Сад, Лесковац, Врање, Панчево,
Смедерево, Чачак, Ниш, Београд Земун
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно искуство; возачка дозвола Е категорије, положен АДР испит;
теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор на горенаведену адресу, од понедељка до петка, од 8.30 до 9.00 часова или своје
радне биографије да доставе путем поште, мејл адресе,
лице за контакт: Ненад Станојевић.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време
Место рада: Београд, Ваљево,
Сремска Митровица, Рума, Инђија,
Стара Пазова
30 извршилаца
УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно искуство:
12 месеци; возачка дозвола Е категорије; теренски рад,
рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца,
обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са послодавцем организован
сваког радног дана од 8 до 15 сати, на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Такође, заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште,
мејлом или да се јаве на контакт телефон, лице за контакт:
Бобан Шапоњић.

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО
ЗРЕЊАНИН – ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/6070-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
УСЛОВИ: предавач немачког језика (групна и индивидуална настава), врста радног односа: допунски рад (на 12
месеци); дипломирани филолог немачког језика, дипломирани професор немачког језика; без обзира на радно
искуство. Рад у сменама, послодавац рефундира трошкове превоза до 60 км удаљености од Шапца, дужина радног времена краћа од пуног. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне
биографије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве
на контакт телефоне послодавца, лица за контакт: Кристина Перић и Ивана Гератовић.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У
ОСИГУРАЊУ „ПМП“ ЗАСТУПАЊЕ
У ОСИГУРАЊУ“ ДОО, БЕОГРАД
Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник у осигурању

рад ван радног односа - рад на
привременим и повременим
пословима
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, најмање 20
година радног искуства. Место рада: сви градови и места
на подручју Републике Србије; рад ван просторија послодавца; атрактивна накнада, могућност радног односа,
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. Заинтересовани кандидати могу да се лично јаве послодавцу на адресу: Исмета Мујезиновића 19/4, 11070 Нови Београд, радним
даном од 9 до 15 часова или да доставе радну биографију
путем поште, лице за контакт: Радиша Јовановић.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЧУДЕСНА ШУМА“
Лазаревац, Лукавица 160
тел. 062/491-669

1. Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: кувар - II, III, IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство.

2. Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар - II, III, IV степен стручне спреме, без
обзира на радно искуство.
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 горе назначени телефон, лице за контакт: Немања
Недељковић.

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

Службеник обезбеђења

на одређено време 12 месеци
100 извршилаца
УСЛОВИ: Место рада: подручје Републике Србије, изузев Београда; III - IV степен, радно искуство: небитно;
пожељан стручни испит ППЗ и обука за руковањем оружја.
Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Заинтересовани кандидати се могу јавити
послодавцу путем телефона или послати радну биографију
послодавцу путем контакт мејла, лице за контакт: Ирена
Ђорђевић.

„ЛАВАНИ“ ДОО
Београд - Звездара
Владимира Гортана 24/1

Чистач просторија - хигијеничар
на одређено време
50 извршилаца

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме; рад у сменама.
Место рада: Delhaize Serbia (објекти Макси и Темпо ) на
свим општинама на територији Београда. Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се заинтересовани кандидати
јаве на телефоне: 066/861-6615 и 011/2833-279, Слађана
и Србољуб.

ESSEPI COMPUTERS
Београд - Палилула, Петра Ћетковића 11/М

Сервисер рачунара
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; рад ван просторија
послодавца; енглески језик (средњи ниво); познавање
рачунара, његових компоненти и софтвера. Трајање конкурса: до 9.2.2018. Потребно је да кандидати пошаљу своје
радне биографије на мејл: info@essepi.rs.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Медицина

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Возач санитетског возила
УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен возачки испит
Б категорије. Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном приложити: оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију возачке дозволе, изјаву о
здравственој способности за тражене послове. Изабрани кандидат биће у обавези да приликом заснивања
радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
„Оглас”. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине - специјалиста
офталмологије
за рад у Специјалистичкоконсултативној служби

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/2 степен,
положен стручни испит из офталмологије и положен
стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, о
завршеној специјализацији из офталмологије, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију дозволе за рад - лиценца издата од
надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу), радну биографију.

Доктор медицине

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, за рад у
Служби хитне медицинске помоћи
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен и
положен стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију дозволе за рад - лиценца издата од
надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу), радну биографију.

Медицинска сестра

на одређено време до повратка
раднице са одсуства ради неге
детета, за рад у Служби за
здравствену заштиту одраслих
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа и положен
стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), радну биографију.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати
на наведену адресу путем поште или лично доставити у
писарницу Дома здравља.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Возач санитетског возила
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа, IV - III степен и положен
возачки испит најмање Б категорије. Уз пријаву поднети:
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
оверену фотокопију возачке дозволе најмање Б категорије,
лекарско уверење као доказ опште здравствене способности, радну биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, доказ да се против кандидата
не води кривични поступак и да није правоснажно осуђен.

Ложач - домар
УСЛОВИ: завршена средња школа, IV - III степен и радно искуство на пословима одржавања централног грејања. Уз пријаву
поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи, лекарско уверење као доказ опште здравствене способности, радну биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, доказ да се против кандидата не
води кривични поступак и да није правоснажно осуђен.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати
на наведену адресу путем поште или лично доставити у
писарницу Дома здравља.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера, физиотерапеутски техничар, положен приправнички испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне
карте. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до
12.00 сати последњег дана истека рока за пријављивање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”,
Одељење за правне и опште послове, 24420 Кањижа,
Народни парк бб, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове средњег физиотерапеута”.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

24420 Кањижа, Народни парк бб

Медицинска сестра - техничар
за потребе медицинског сектора

Опис послова: на основу терапијског листа самостално
врши апликацију разних физикалних агенаса кроз електро, термо и фототерапијске процедуре, као и мануелну и хидромасажу. Дужан је да предузме све потребне
мере обезбеђења пацијената од евентуалних оштећења.
Води евиденцију о временском распореду терапија, даје
потребна упутства пацијентима. Води евиденцију извршених услуга и спроводи исте. Врши припрему апарата и
агенаса за апликацију и код евентуалног квара обавештава
одговорну сестру на терапијама. Врши послове медицинске сестре у специјалистичкој ординацији, односно амбуланти. Води здравствену документацију у вези пријема и
отпуста пацијената на стационарно и амбулантно лечење.
Припрема потребан завојни материјал за интервенције.
Дели медикаментозну терапију на основу налога лекара
или по упутству из терапијског картона. Помаже лекару
при интервенцијама. За средства са којима ради и рукује
лично је одговоран. Учествује у перманентном одржавању
здравствене заштите пацијената - сменски рад, дежурство.
Спроводи здравствену негу на одељењима. Учествује у
примању здравствене документације ради резервације и
смештаја пацијената на стационар и амбулантно лечење.
Учествује у резервацији смештаја на стационару. Врши
заказивање временског распореда за лекаре за пријем,
контролу и отпуст пацијената, као и за специјалистичке
прегледе. За свој рад и поверена средства одговара главној
медицинској сестри рехабилитације.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера,
медицински техничар; положен стручни испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Одељење за правне
и опште послове, 24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
медицинске сестре - техничара”.

Средњи физиотерапеут

Опис послова: на основу терапијског листа самостално
врши апликацију разних физикалних агенаса, кроз електро, термо и фототерапијске процедуре, као и мануелну и
хидромасажу. Предузима потребне мере ради обезбеђења
пацијената од евентуалних оштећења. Врши припрему апарата и агенса за апликацију и код евентуалног квара обавештава одговорну сестру на терапијама. Води евиденцију
о временском распореду терапија, даје потребна упутства
пацијентима. Води евиденцију извршених услуга и спроводи исте. Води здравствену документацију у вези пријема и
отпуста пацијената на стационару и амбулантном лечењу.
Лично одговара за средства са којима ради и рукује. Учествује у спровођењу кинезитерапије. Учествује у примању
здравствене документације ради смештаја пацијента на
стационар и амбулантно лечење. Учествује у резервацији
смештаја на стационару. Припрема здравствену документацију за лекарску комисију за амбулантно лечење. За свој
рад и поверена средства одговара главној медицинској сестри рехабилитације.

за потребе медицинског сектора,
Одељење за физикалну медицину и
рехабилитацију, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог

Медицинска сестра - техничар,
педијатријског смера
УСЛОВИ: средња медицински школа, педијатријског смера,
IV степен стручне спреме, положен стручни испит, дозвола
за рад - лиценца, познавање рада на рачунару. Кандидати
су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о
средњој медицинској школи, педијатријског смера; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију
дозволе за рад (лиценце) или решења о упису у комору;
уверење да кандидат није кажњаван (издаје МУП), не старије од 6 месеци; уверење да против кандидата није покренут кривични поступак и истрага (уверење издаје суд), не
старије од 6 месеци; кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар,
општег смера
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар,
општег смера
Одсек за интерну медицину

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, дозвола за
рад - лиценца, познавање рада на рачунару, пожељно радно искуство на наведеним пословима. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој
медицинској школи општег смера; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад
(лиценце) или решења о упису у комору; уверење да кандидат није кажњаван (издаје МУП), не старије од 6 месеци; уверење да против кандидата није покренут кривични
поступак и истрага (уверење издаје суд), не старије од 6
месеци; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију са
адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација које могу
бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним
пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” или лично
доставити у писарницу ДЗ Раковица.

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

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд - Палилула
Кнез Данилова 16

Доктор медицине
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању
и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно,
на спровођењу скрининг програма у складу са посебним
програмима донетим у складу са прописима и планом рада
службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента
у одговарајућу здравствену установу према медицинским
индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује
мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља у смислу, превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике
поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни
преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање
на виши ниво зравствене заштите, у поступку остваривања
здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на
секундарни и терцијални ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одоговарајуће гране медицине
упућује пацијента на терцијални ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента,
фактурише здравствене услуге које пружа, даје оцену радне
способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију,
ради у комисијама и на посебним перограмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код одређених случајева болести и повреда, у
стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни
рад у својој јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља
и друге послове из деликурага своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, положен стручни испит, лиценца или решење о упису
у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење), пробни рад. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију допломе о завршеној школи,
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Специјалиста неуропсихијатрије
или психијатрије
на одређено време до повратка
запослене са дужег боловања
(породиљско)

Опис послова: врши преглед и дијагностиковање болесника у ординацији, бави се психотерапијским третманом
пацијента, учествује у тимској обради, преписује медикаментозну терапију, предлаже медикаметозну и другу терапију у извештају о здравственом стању пацијента, врши
консултативни преглед из области неурописхијатрије,
по потреби врши психијатријске прегледе радника, као и
радника који раде или ће радити у условима штетним по
здравље и даје мишљење о њиховој способности у оквиру
консултативних прегледа за потребе службе за здравствену заштиту радника, сарадјује са здравственим и другим
установама у решавању неропсихијатријских проблема,
обавља и друге послове из своје струке, врши истраживања и анализе из области неуропсихијатрије, ради у комисијама у складу са законским прописима, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове из домена
своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе, којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, положен стручни испит, специјализација из неуропсихијатрије или психијатрије, лиценца или решење о упису
у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење), пробни рад. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Саветник за правне послове

на одређено време до повратка
запослене са дужег боловања
(трудничко/породиљско)
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: заступа Дом здравља, по овлаћшењу директора, пред судовима свих надлежности и другим државним
органима, обавља правне, нормативне, имовинско-правне
послове, обрађује и припрема материјале за органе управљања Дома здравља, израђује предлоге уговора и нацрте
општих аката, пружа стурчну правну помоћ запосленима,
даје стручну помоћ у раду органа управљања, пружа стручну помоћ Одсеку јавних набавки у примени прописа, ради и
друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца коме је одговаран за свој рад.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет,
положен правосудни испит, познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Widnows окружење), пробни
рад. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе
о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном правосудном испиту и фотокопију држављанства. Доставити
неоврене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обазено назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и
на огласној табли - IV спрат.

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

Медицински техничар општег
смера

на одређено време до 12 месеци,
ради замене одсутног запосленог до
његовог повратка на рад
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

Медицински техничар
педијатријског смера

на одређено време до 12 месеци,
ради замене привремено одсутног
запосленог до његовог повратка на
рад
УСЛОВИ: средња медицинска школа педијатријског смера,
IV степен стручне спреме, положен стручни испит. Кандидат мора да испуњава психофизичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и тачно наведеним радним местом за које
конкуришу; извод из матичне књиге рођених и извод из
матичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена); диплому о завршеној школи наведеној у условима
за заснивање радног односа и сва четири сведочанства;
потврду о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице; уверење са евиденције Националне службе
за запошљавање; лиценцу или решење о упису у комору.
Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као
и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу или послати на наведену
адресу, са назнаком “Пријава на оглас”. Кандидат прилаже
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
рад приликом заснивања радног односа. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

ским подацима, као и потребну документацију: оверену
фотокопију дипломе (доказ о стручној спреми), доказ о
завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (за кандидате под бројем 2); оверену фотокопију радне
књижице, очитану личну карту, лекарско уверење; доказ
да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини
неподобним за обављање функције, односно доказ да се
против њега не води кривични поступак, издат од стране
надлежног органа. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Одлука
о избору донеће се у року од 30 дана од дана завршетка
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

FAMILY MRAOVIĆ
25000 Сомбор, Осмог марта 26
тел. 069/5559-475

Фармацеутски техничар волонтер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - фармацеутски техничар, без радног искуства, волонтирање. Рок за пријаву је
до 20.01.2018.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Дипломирани правник
на одређено време

УСЛОВИ: правни факултет, положен правосудни испит.
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.

ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА“ ДОО
11000 Београд, Цветанова ћуприја 111В

Медицинска сестра/техничар

на одређено време уз могућност
заснивања сталног радног односа
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни
профил: медицинска сестра - техничар.

Неговатељ/ица

на одређено време уз могућност
заснивања сталног радног односа
2 извршиоца
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу се пријавити
путем телефона: 063/273-293, Славко Данев. Рок трајања
конкурса: 15 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина
Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130 локал 113

Директор

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају да испуњавају и следеће посебне услове,
односно да имају: 1) завршен медицински или стоматолошки факултет, специјализација из области ДЗ и најмање пет
година радног стажа у области здравствене заштите или
2) завршен економски, правни или факултет организационих наука, завршену едукацију из области здравственог
менаџмента и најмање пет година радног стажа у области
здравствене заштите. Доставити на горенаведену адресу,
са назнаком “За конкурс”, пријаву на конкурс са биограф-

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - доктор медицине,
доктор стоматологије, доктор медицине специјалиста гране
медицине из делатности Дома здравља, доктор стоматологије специјалиста гране стоматологије из делатности Дома
здравља, дипломирани правник или економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;
најмање пет година радног стажа из области здравствене
заштите. Уз пријаву поднети доказе о испуњености услова,
у оригиналу или оверене фотокопије: оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, потврду о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (кандидати са

на период од 4 године
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Медицина
завршеним правним или економским факлутетом), потврду
о радном стажу из области здравствене заштите и кратку
биографију. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену
адресу Дома здравља или доставити лично у просторијама Дома здравља Баточина. Додатне информације могу се
добити на телефон: 034/6841-130 локал 113.

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Рада Кончара 9
тел. 016/252-500

Доктор медицине

у Служби за интерну медицину са
дерматовенерологијом

Медицинска сестра

у Служби за интерну медицину са
дерматовенерологијом, Одељење за
онкологију

Медицинска сестра

у Служби за интерну медицину са
дерматовенерологијом, Одељење за
кардиоваскуларне болести

Доктор медицине

у Служби за офтамологију

Доктор медицине

у Служби за педијатрију

Доктор медицине

у Служби за оториноларингологију
са максилофацијалном хирургијом

Доктор медицине

у Служби за општу хирургију

Доктор медицине

у Служби за анестезиологију са
реаниматологијом

Доктор медицине

у Служби за психијатрију

Медицинска сестра

у Служби за урологију

Медицинска сестра

у Служби за пријем и збрињавање
ургентних стања
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
за послове доктор медицине - да имају завршен медицински факултет и положен стручни испит; за послове
медицинске сестре - да имају завршену вишу или високу
медицинску школу струковних студија и положен стручни испит. Као доказе о испуњенусти услова за пријем
у радни однос кандидати су дужни да доставе: пријаву
на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном
и адресом становања, потписану од стране кандидата;
оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; уверење Националне службе за запошљавање
да је кандидат незапослено лице и о дужини чекања
на посао (за незапослена лица) или потврду послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или неодређено време (за лица у радном односу).
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови”. Пријаве са доказима о
испуњености услова достављају се поштом на адресу
Опште болнице Лесковац или се непосредно предају у
Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац
(сутерен болнице), са назнаком „За оглас за пријем у
радни однос”. Неблаговремене или непотпуне пријаве
неће бити разматране.
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ЛЕСКОВАЦ

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
тел. 016/245-219

Доктор медицине

ради упућивања на специјализацију
из социјалне медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати следеће посебне услове: завршен
медицински факултет; положен стручни испит. Као доказе
о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати
су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата; фотокопију личне карте; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6
месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата
не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Оглас ће бити објављен и
на интернет страници Министарства здравља. Пријаве на
оглас доставити у затвореној коверти пословном секретару
Завода за јавно здравље Лесковац или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас“ и назнаком
радног места за које се конкурише. Кандидати који не буду
изабрани биће обавештени, у складу са законом. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос
на неодређено време пре закључења уговора о раду биће
дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој
способности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Гинеколошко-акушерска
сестра - бабица

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска
школа, одсек бабица, упис у именик коморе, добијено
односно обновљено одобрење за самосталан рад.

Виша патронажна сестра

на одређено време до повратка
запослене са боловања,
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, медицинске струке,
висока струковна школа - занимање медицинска сестра
техничар; обављен приправнички стаж и положен стручни
испит, упис у именик коморе, добијено, односно обновљено
одобрење за самосталан рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити доказе о испуњености услова: потписану пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију положеног стручног испита, доказ
о упису у именик коморе - лиценца (фотокопија), уверење
о држављанству, фотокопију важеће личне карте, доказ
о промени презимена, у складу са приложеном документацијом. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему. Кандидат који
заснује радни однос дужан је да достави лекарско уверење
као доказ о здравственој способности, за послове за које
се прима. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу
Дома здравља, у року од 8 дана од дана објављивања, са
назнаком „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs

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

Медицинска сестра - техничар
са средњом стручном спремом општи смер, за рад на Одељењу
за офталмологију, са положеним
стручним испитом, на одређено
време до повратка запослене са
боловања

УСЛОВИ: 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, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
лиценцу или решење о упису у комору, ако поседује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике
од претходног послодавца. 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 имејл
адресу потребно је исту назначити ради обавештавања о
резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. За ближе информације обратити се
на телефон: 026/240-725.

Медицинска сестра - техничар
са средњом стручном спремом општи смер, за рад на Одељењу
за оториноларингологију, са
положеним стручним испитом,
на одређено време до повратка
запослене са боловања на рад

УСЛОВИ: 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 4. степену стручне спреме, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору, ако кандидат поседује
радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. 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 имејл
адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о
резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. За ближе информације обратити се
на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

Спремачица

на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса се предају преко писарнице Дома здравља на наведеној
адреси (III спрат, соба бр. 3), 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 путем телефона.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Масер на базену
Опис послова: врши медицинску и рекреативну масажу
(мануелну, вибрациону и подводну), организација и реализација рада услуге масаже. Стара се о санитарно-хигијенским условима рада као и максималном задовољству клијената. Активно учествује у недељном и генералном чишћењу
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базена. Стара се о хигијенско-санитарним условима радних
просторија и предлаже мере за одржавање истих. Дужан је
да информише кориснике услуга о начину масаже, као и о
свакој другој информацији у вези са пруженом услугом. За
свој рад и средства рада која су му поверена одговара начелнику одељења - управнику спортско-рекреативних објеката.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање страног језика, радно искуство 6 месеци. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију
личне карте. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове масера на базену”.

Сервирка

на одређено време до повратка на
рад привремено одсутног запосленог

Сервирка
Опис послова: врши послуживање хране и пића у објектима послодавца, поставља столове и поспрема их након употребе (обезбеђење потребног броја чистог прибора) за стационарне пацијенте, у ресторану као и у собама. Дискретно
поздравља пацијенте и врши саветовање при одабиру јела
и пића (дневна понуда пансионског јела и пића). Пошто од
пацијената прими наруџбе, преноси их особљу у кухињи и
води рачуна о томе да госте послужи што брже и што квалитетније. Од сервирке се очекује да буде љубазна, тачна,
брза и комуникативна, будући да је у сталном и непосредном контакту са пацијентима и како репутација послодавца увелико зависи од ње, од запослене се не очекује само
коректна услуга него и то да пацијентима боравак учини
што угоднијим. Стара се о примени санитарно-хигијенских
мера. За свој рад и поверена средства рада одговара главном конобару.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, положен приправнички испит, познавање српског и мађарског језика. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила, фотокопију личне карте. Достављање и пријем
пријава се врши најкасније до 12.00 сати последњег дана
истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове сервирке”.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

бор и посуђе за рад; одржавају хигијену столова, столица
и трпезарије где болесници једу; помажу медицинским
техничарима код исхране непокретних болесника; раде и
друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да имају завршену средњу школу - IV степен
стручне спреме одговарајуће струке. Уз пријаву, у којој је
потребно навести за које радно место се пријављујете,
треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи - IV степен одговарајуће струке, извод из
матичне рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старији од шест месеци).

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Електроничар

за рад у Служби дијализе у Општој
болници
Опис послова: одржава апарате за дијализу, врши све
поправке које се десе на апаратима и централи реверзне
осмозе; замењује и уграђује резервне делове на апаратима; стара се да сви апарати и уређаји на хемодијализи
исправно функционишу; контролише и брине се о сталној исправности реверзне осмозе; додаје таблетирану со
по потреби у омекшивач; води евиденцију о филтерима
и исте уграђује у прописаном року; једном у 15 дана, по
потреби и чешће, врши генералну дезинфекцију система
за хемодијализу (реверзне осмозе и свих апарата); проверава количине реверзне воде и благовремено обавештава
у случају нестанка непосредне руководиоце; обавезно је
присутан у току процеса хемодијализе у току радног времена; пријављује кварове на апаратима одговорном лицу
ради регулисања наплате од ОЗ-а; обавља и друге послове
своје струке који му се ставе у задатак од стране руководиоца; брине се о промени воде за хемодијализу и одговоран
је за њен квалитет.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има и завршену средњу електротехничку
школу - IV степен стручне спреме (смер електротехничар
електронике) и радно искуство у трајању од најмање годину дана.
ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој електротехничкој школи - IV
степен стручне спреме (смер електротехничар електронике), извод из матичне рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старији од шест месеци), потврду претходног послодавца о радном искуству у трајању од најмање
годину дана на пословима електротехничара електронике.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Пожаревац, Братства јединства
135, 12000 Пожаревац.

Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава
хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и
инструменте за рад и исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе,
предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже
вишем медицинском техничару при специјалној нези и
ради ЕКГ-е и остало по налогу непосредног руководоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има и завршену средњу медицинску школу - општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место
се кандидат пријављује, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест
месеци. Кандидати који су радили у струци дужни су да
доставе и оверену фотокопију лиценце.

Сервирка

2 извршиоца
Опис послова: преносе храну из централне кухиње на
одељења; покретним и непокретним болесницима сервирају и распоређују оброке по прописаним дијетама; припремају посуђе и прибор за рад; перу и дезинфикују при-

Бесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 001/2667-755

Спремачица

УСЛОВИ: ПК или НК радник; радно искуство 6 месеци.
Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе
оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда да се против лица не води судски поступак,
доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски
уговори, потврда послодавца). Пријаве са потребном
документацијом достављају се на адресу: Специјална
болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служба. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

СТЕФАН ЋУПИЋ ПР
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ „ПАЛМА МАГНОЛИЈА“
11000 Београд, Војводе Влаховића 16
тел. 063/830-2855

Медицинска сестра
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно радно искуство у старачким домовима. Заинтересовани кандидати
пријаве могу послати на e-mail: cupicbranko@yahoo.com или
се могу јавити на телефон 063/830-2855. Конкурс остаје
отворен до попуне радног места.

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

Секретар директора Клинике
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме друштвеног смера;
пробни рад у трајању од 6 месеци; 1 година радног искуства на одговарајућим пословима; познавање рада на
рачунару; познавање енглеског језика. Приликом пријаве
на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе;
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
3 извршоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријског или општег смера; положен стручни
испит; најмање шест месеци радног искуства. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе:
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца
и сл.).

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

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 о 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.
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ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

ДОМ ЗДРАВЉА

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

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-025

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

на одређено радно време за рад на
пројекту „Унапређење квалитета
здравствених услуга за лица старија
од 65 година и лица са посебним
потребама”, у трајању до десет
месеци

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 о 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.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Светозара Марковића 116
тел. 016/251-244

Виши радиолошки техничар

у Служби радиолошке дијагностике
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају завршену вишу или високу медицинску школу струковних студија и положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар

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

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање доктор
медицине, VII степен стручне спреме - радно искуство на
пословима доктора медицине у служби за здравствену
заштиту одраслог становништва. Заинтересовани кандидати, уз пријаву са кратком биографијом, као доказе подносе:
диплому о стеченом образовању одговарајућег профила завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме;
уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне
књиге рођених или венчаних уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме; уверење о држављанству; лиценцу за рад; доказ о претходном радном искуству
на пословима доктора медицине у служби за здравствену
заштиту одраслог становништва. Докази морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу:
Дом здравља Житорађа, Топлички хероји 55, 18412 Житорађа, са назнаком „Пријава на конкурс” или лично правној
служби Дома здравља Житорађа, од 7 до 14 сати, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. За све информације можете се
обратити на телефон: 027/8362-025.

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

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају завршену вишу или високу школу струковних студија и положен
стручни испит.

УСЛОВИ: средња стручна спрема (лабораторијски техничар), IV степен стручне спреме; положен стручни испит за
своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи, уверење о положеном стручном
испиту (оригинал или оверена фотокопија), кратку биографију.

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

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: лабораторијски техничар са положеним стручним испитом. Кандидати су у
обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци,
након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); биографију са адресом и контакт
телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем
у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет; положен стручни испит; поседовање лиценце за
рад или решења о упису у именик Лекарске комореСрбије;
да је држављанин Републике Србије. Заинтересовани 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 Србије. Пријаве са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном као и документа којима се доказује
испуњеност услова огласа (оверене фотокопије) достављају се на горенаведену адресу.

Доктор стоматологије

на одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет; положен стручни испит; поседовање лиценце
за рад или решења о упису у именик чланова Стоматолошке коморе Србије; да је држављанин Републике Србије.
Заинтересовани 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 стоматолошком
факултету; оверену копију уверења о положеном стручном
испиту; оверену копију лиценце или решења о упису у
именик чланова Стоматолошке коморе Србије. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као
и документа којима се доказује испуњеност услова огласа
(оверене фотокопије) достављају се на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

у Служби хитне медицинске помоћи

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, поптисану од стране кандидата; оверену фотокопију
дипломе/уверења о завршеној школи; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; уверење Националне
службе за запошљавање да је кандидат незапослено лице и о
дужини чекања на посао (за незапослена лица) или потврду
послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или неодређено време (за лица у радном односу). Рок за
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објаљивања
огласа у листу “Послови”. Пријаве са доказима о испуњености
услова достављају се поштом на адресу Дома здравља Лесковац, или се непосредоно предају у Одељењу за правне послове Дома здравља Лесковац (IV спрат, канцеларија 418) са назнаком “За оглас за пријем у радни однос”. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће бити разматране.

Доктор медицине

на одређено време до шест месеци

Рендген техничар
УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (радиолошки техничар), VI степен стручне спреме; положен стручни испит
за своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о завршеној вишој/високој струковној школи; уверење о
положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); кратку биографију.

Медицинска сестра
2 извршиоца

I Виша медицинска сестра за
рад на Одељењу за интензивно
лечење у Служби за хирургију
Опште болнице Крушевац

ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству,
до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа у
Општој болници Крушевац
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша мед. сестра
- техничар или хируршког смера или висока медицинска
школа струковних студија, струковна медицинска сестра и
положен стручни испит, VI/1 степен, поседовање лиценце
за рад.

II Медицинска сестра техничар
за рад на Одељењу за кожне
болести при Служби за
инфективне и кожне болести
Опште болнице Крушевац

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сестра), IV
степен стручне спреме; положен стручни испит за своје
звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; уверење о положеном стручном
испиту (оригинал или оверена фотокопија); кратку биографију.

ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству,
до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа у
Општој болници Крушевац

Физиотерапеут

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (физиотерапеут),
VI степен стручне спреме; положен стручни испит за своје
звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој струковној школи; уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија);
кратку биографију.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

III Медицинска сестра
техничар за рад у Одсеку за
гастрохирургију у Служби
за хирургију Опште болнице
Крушевац

ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству,
до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа у
Општој болници Крушевац
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Наука и образовање
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

IV Медицинска сестра техничар
за рад на Одељењу за
стационарно лечење у Служби
за педијатрију болести Опште
болнице Крушевац,

X Медицинска сестра техничар
за рад на Одсеку за палијативно
лечење у Служби за продужено
лечење и негу Опште болнице
Крушевац

ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству,
до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа у
Општој болници Крушевац
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или
педијатријског смера и положен стручни испит, IV степен,
поседовање лиценце за рад.

V Медицинска сестра техничар
за рад у Служби за психијатрију
Опште болнице Крушевац

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 у Општој
болници Крушевац
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

VI Виша гинеколошко акушерска
сестра за рад на Одељењу
акушерства у Служби за
гинекологију и акушерство са
неонатологијом Опште болнице
Крушевац

ради замене привремено одсутне
запослене на боловању до повратка
запосленог на рад или његовог
престанка радног односа у Општој
болници Крушевац
УСЛОВИ: виша медицинска школа гинеколошко-акушерског смера или Висока медидинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра - бабица, положен
стручни испит, VI/1 степен, поседовање лиценце за рад.

VII Радни терапеут за рад у
Служби за психијатрију Опште
болнице Крушевац
на 3 (три) месеца због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер за радне терапеуте и положен стручни испит, VI/1 степен, поседовање
лиценце за рад.

VIII Инструментарка за рад
у Одсеку операционе сале
у Служби гинекологије и
акушерства са неонатологијом
Опште болнице Крушевац
на 3 (три) месеца због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или гинеколошко акушерског смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

IX Медицинска сестра техничар
за рад на IV одељењу специјалне хирургије у Служби
за хирургију Опште болнице
Крушевац
на 3 (три) месеца због повећаног
обима посла
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

на 3 (три) месеца због повећаног
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

XI Медицинска сестра техничар
за рад у Служби пријема и
збрињавања ургентних стања
Опште болнице Крушевац
на 3 (три) месеца због повећаног
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

XII Фармацеутски техничар за
рад у болничкој апотеци Опште
болнице Крушевац
на 3 (три) месеца због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: средња мед. школа фармацеутског смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

XIII Кувар за рад у Одсеку за
припрему хране, у Служби за
техничке, помоћне и друге
сличне послове Опште болнице
Крушевац
на 3 (три) месеца због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: средња угоститељска школа, III степен стручне
спреме.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: за радна места од I до XII: молбу за пријем и биографију, са
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. За радно место XIII,
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме). 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 у огласима 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 вебсајту 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, а на адресу: Општа
болница Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.

Посао се не чека,
посао се тражи

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар
на одређено време

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет (смер медицинског биохемичара) и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву
достављају: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, копију лиценце (или решења о упису у комору) и кратку биографију.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној
табли Дома здравља Бач. Достављена документација неће
се враћати кандидатима. Документа доставити лично или
поштом на наведену адресу, са назнаком: ”Пријава по огласу за заснивање радног односа”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

Доктор медицине

у Центру за микробиологију
УСЛОВИ: доктор медицине; положен стручни испит; лиценца. Кандидати треба да доставе следеће доказе: пријаву на
оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању-доктор медицине; оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију доказа о лиценци; фотокопију извода
из МК венчаних ако је дошло до промене презимена; фотокопију очитане личне карте.

Координатор финансијских и
рачуноводствених послова

у Служби за правне и економскофинансијске послове, на одређено
време, али не дуже од 24 месеца
УСЛОВИ: дипломирани економиста; 1 година радног искуства у
струци. Кандидати треба да доставе следеће доказе: пријаву на
оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању-дипломирани економиста; фотокопију очитане личне карте; фотокопију извода из МК венчаних
ако је дошло до промене презимена; доказ о радном искуству.
Образложење: С обзиром да је Колективним уговором Института
за јавно здравље Војводине бр. 01-194/7 од 25.05.2015. године,
прописано да се радни однос у Институту заснива расписивањем
јавног огласа од стране директора Института, као и да је прибављена потребна сагласност, одлучено је као у диспозитиву.
Решењем диротора Института биће формирана је Комисија која
ће на основу увида у достављену 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 мишљење Комисије. 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) Института, на горенаведену адресу, 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
на Одељењу за општу и
адолесцентну педијатрију и
токсикологију Службе за општу
и адолесцентну педијатрију и
епилептологију Стационара
Клинике за педијатрију

на одређено време до повратка
запослене са боловања, са пуним
радним временом, са пробним радом
у трајању до 3 месеца
17.01.2018. | Број 760 |
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Медицина
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.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему, IV степен - да имају завршену
средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра техничар; положен стручни
испит; лиценца за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплому о завршеној средњој
медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе
или решење о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда)
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије од 6 месеци; доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује
(оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда
послодавца); кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са
адресом, контакт телефоном, мејл адресом. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена
у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати и фотокопију личне карте. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају
у затвореној коверти лично или поштом на горе наведену
адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
једне медицинске сестре - техничара на Одељењу за општу
и адолесцентну педијатрију и токсикологију до повратка
запослене са боловања”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
УЖИЦЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Перач лабараторијског посуђа
на неодређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати морају испуњавати следеће посебне услове: завршена основна школа. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености услова, и
то: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, сведочанство о завршеној основној школи, уверење о
промени презимена, уколико је кандидат променио презиме. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају
се непосредном предајом или путем поште, Заводу за јавно
здравље Ужице, Др Веселина Маринковића 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће де разматрати. Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора о раду
достави тражене податке о испуњености услова огласа у
оригиналу или овереној копији, као и доказ оздравственој
способности за рад на наведеним пословима.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
УЖИЦЕ
31000 Ужице
Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Доктор медицине

на неодређено време, за рад у
Центру за контролу и превенцију
болести
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:
завршен медицински факултет, положен стручни испит за
доктора медицине. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни
да доставе кратку биографију и доказе испуњености услова огласа: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплому о завршеном медицинском факул-
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тету, уверење о положеном стручном испиту, доказ о промени презимена, уколико је кандидат променио презиме.
Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се
непосредном предајом или путем поште: Завод за јавно
здравље Ужице, Др Веселина Маринковића 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду,
достави тражене доказе о испуњености услова у оригиналу
или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8
Оглашава слободна радна места за држављане
Републике Србије за рад у СР Немачкој, у складу са
Споразумом о посредовању и привременом запошљавању радника, држављана Републике Србије
у Савезној Републици Немачкој

Радници за здравствену негу
Опис посла: рад у болницама и домовима за стара лица
на месту асистента за здравствену негу до признавања
дипломе у СР Немачкој, а после признавања дипломе рад
на пословима квалификованог здравственог радника
већи број извршилаца
УСЛОВИ: На оглас се могу јавити незапослени и запослени
кандидати, без обзира да ли су пријављени на евиденцију
Националне службе за запошљавање; минимум средња
медицинска школа (IV степен), образовни профил: медицинска сестра - техничар општег или педијатријског смера.
Посебна знања и вештине: познавање немачког језика на
минимално А2 нивоу, према Европском референтном оквиру за језике (опис ниже у тексту); положен стручни испит
за медицинску сестру/техничара општег или педијатријског
смера; предност ће имати кандидати са знањем немачког
језика на Б1 нивоу или вишем, према Европском референтном оквиру за језике.
Описи нивоа знања језика према Европском референтном оквиру за језике:
А2 - Кандидат разуме реченице и често употребљаване
изразе, који су у вези са областима непосредног значења
(на пример: информације о личности и породици, куповини, раду и непосредном окружењу). У стању је да се споразуме у једноставним, рутинским ситуацијама које се односе
на једноставну и директну размену информација о познатим и уобичајеним стварима. У стању је да једноставним
речима опише своје порекло и образовање, непосредно
окружење и ствари везане за непосредне потребе.
Б1 - Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када
се употребљава јасан стандардни језик и када се ради о
познатим садржајима везаним за посао, школу, слободно
време итд. У стању је да се снађе у највећем броју ситуација
са којима се сусреће током путовања у земљама немачког
говорног подручја. У стању је да се јасно и смислено изрази
о познатим темама и областима личног интересовања. У
стању је да говори о искуствима и доживљајима, да опише
своје снове, наде и циљеве, и да укратко образложи своје
планове и ставове.
Радно искуство: Предност ће имати кандидати са актуелним радним искуством у струци. Под актуелним радним искуством се подразумева: радно искуство у струци у
последње 4 године, стручна пракса односно стаж за кандидате који су тек завршили школу и имају положен стручни
испит за медицинску сестру-техничара или за педијатријску
сестру-техничара.

Обавезно у биографији навести комплетно радно искуство. Доказе о радном искуству није неопходно доставити
уз документацију за пријаву, али ће бити потребни касније
кандидатима који буду одабрани за учешће у пројекту.
Врста радног односа: на одређено време на позицији
асистента за здравствену негу/односно до нострификације
дипломе за здравственог радника; након нострификације
дипломе радни однос се може засновати и на неодређено
време на позицији здравственог радника, а запослени има
могућност да након одређеног периода, у складу са Законом о боравку странаца у СР Немачкој, поднесе захтев за
добијање сталне боравишне дозволе.
Нострификација дипломе: У складу са позитивним прописима СР Немачке, нострификација дипломе за здравственог радника је обавезна најкасније у року од 12 месеци од
заснивања радног односа на одређено време.
Почетна плата износи 1.900 евра (бруто) до признавања
дипломе за здравственог радника, уз одређена регионална одступања. Послодавац обезбеђује смештај и исхрану,
односно пружа подршку у проналажењу истог, а запослени
у целости или делом партиципира у трошковима. Трошкове
превоза на релацији Република Србија – СР Немачка сноси
послодавац.
Потребна документација: пропратно писмо на немачком језику (пример за писање пропратног писма можете
преузети у организационим јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних центара); радна биографија/CV
на немачком и српском језику (пример за писање пропратног писма можете преузети у организационим јединицама
НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних центара);
диплома завршене школе (оверена копија); доказ о положеном стручном испиту (оверена копија); сертификат о
стеченом знању немачког језика, за кандидате који поседују сертификат (копија). Поседовање сертификата о стеченом знању немачког језика није неопходно за учешће на
конкурсу. Непотпуна документација неће бити разматрана.
Начин конкурисања и селекције кандидата: Кандидати који су пријављени на евиденцију Националне
службе за запошљавање потребна документа достављају
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом,
на адресу филијале, са назнаком: „За запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкој - пројекат Triple
Win“.
Кандидати који нису пријављени на евиденцију
Националне службе за запошљавање потребна
документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Сервисни миграциони центар, Косте Абрашевића
10, са назнаком „За запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкој - пројекат Triple Win“.
Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту
и термину обављања интервјуа за учешће у пројекту Triple
Win са представницима Немачке савезне агенције за рад.
Разговор ће се водити на немачком језику, а по потреби је
обезбеђен и преводилац. Након обављеног интервјуа биће
организовано језичко тестирање.
Кандидати који буду изабрани од стране представника
Немачке агенције за рад биће укључени у пројекат „Triple
Win“ – регионалне сарадње на миграцији радне снаге,
који ће кандидатима пружати подршку у припреми, проналажењу посла, одласку (добијање радне дозволе и
визе) и интеграцији у СР Немачкој. Пројекат „Triple Win“ у организацији Немачке агенције за рад (БА) и Немачког
друштва за међународну сарадњу (ГИЗ), нуди подршку
кроз курсеве језика, као и петодневни курс припреме за
рад и живот у СР Немачкој. Изабрани кандидати биће у
обавези да доставе додатну документацију, након укључивања у пројекат.

За кандидате који су се преквалификовали важе
следећи услови: уколико је кандидат завршио медицинску школу ССС, неки други смер (изузев општег и
педијатријског) потребно је да преквалификација траје
минимум 2 године и да је положио стручни испит за медицинску сестру/техничара; уколико је кандидат завршио
другу средњу школу, односно другог је занимања (осим
медицинске школе), потребан је доказ о преквалификацији
у трајању од минимум 2 године и након тога мора да има
радно искуство у трајању од минимум 2 године у струци
у последње четири календарске године (у радно искуство
улази и период стручне праксе у трајању од 6 месеци).

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Предност ће имати кандидати са радним искуством и/
или интересовањем у следећим областима: клиничка
одељења са лежећим пацијентима, болничка и патронажна нега старих лица, рехабилитација (пре свега неурологија), педијатријска нега (код кандидата који су завршили
педијатријски смер).

НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала за град Београд
Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
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Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 16.2.2018. године.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Крушевац

Медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног
обима посла, у трајању до 3 месеца,
за рад на пословима тимске сестре
у амбуланти Балшићева, Служба
опште медицине Дома здравља
Крушевац
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа општег смера, IV
степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.
Кандидати који подносе пријаву достављају: пријаву на
оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или
решења о упису у Комору, изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Кандидати који се
јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему. Изабрани кандидати, пре заснивања радног
односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Пријаве на оглас могу се поднети до 19.1.2018. године. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Дом здравља Крушевац, Ћирила и
Методија 32, 37000 Крушевац.

Доктор медицине

на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог, до
његовог повратка на рад, у Служби
хитне медицинске помоћи Дома
здравља Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решења о упису у Комору. Кандидати достављају:
пријаву на оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад
или решења о упису у Комору, изјаву да су здравствено
способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати који
се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему. Изабрани кандидати, пре заснивања радног
односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Пријаве на оглас могу се поднети до 19.1.2018. године. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Дом здравља Крушевац, Ћирила и
Методија 32, 37000 Крушевац.

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
Сечањ, Партизански пут бб
тел. 023/384-1017
office@domzdravljasecanj.rs

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, положен стручни испит, лиценца Коморе, основна информатичка обука; рад у сменама,
ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу доћи лично на адресу послодавца (радним
даном од 7 до 15 часова). Доставити своје радне биографије поштом или на мејл адресу или се јавити на контакт
телефон послодавца.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
СУБОТИЦА
Суботица, Алеја маршала Тита 31
тел. 024/644-411
kadrovi.gcsub@gmail.com

1. Медицинска сестра - техничар
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра/техничар - општи смер; положен стручни испит.

Неговатељ

на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; завршен курс од 2 месеца до 2 године за неговатеља, болничара, геронтодомаћина
или 2 године медицинске школе; рад у сменама, ноћни рад.
ОСТАЛО: Запослени ће радити у просторијама Геронтолошког центра, а по потреби и ванинституционалну заштиту. У просторијама Геронтолошког центра рад је организован сменски, уз ноћни рад. Ванинституционална заштита
обезбеђена је само у првој смени (пуно радно време, од
понедељка до петка, суботом 4 часа). Геронтолошки центар не обезбеђује смештај за запослене, већ они падају на
терет запосленог. Установа обезбеђује и путне трошкове за
градске и приградске месне заједнице. Трајање конкурса:
до попуне. Заинтересовани кандидати могу доставити своје
радне биографије на мејл адресу или да се јаве на контакт
телефон послодавца, контакт особа: Биљана Броћиловић

ЗУ АПОТЕКА
„КОД СУНЧАНОГ САТА“

Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут. Послодавац је заинтересован и за ангажовање приправника, односно не инсистира на радном искуству. Остали услови рада: рад у сменама, дужина радног времена 7,5 сати. Трајање конкурса:
до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје радне
биографије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве
на контакт телефон. Лице за контакт: Бојана Живковић
Ћурчин.

ЗУ АПОТЕКА „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. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да
доставе на назначену мејл адресу послодавца.

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар фармације, без
обзира на радно искуство. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе на назначену мејл адресу послодавца.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ“

Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Доктор медицине

у Служби здравствене заштите
одраслих грађана са одељењем
кућног лечења
4 извршиоца
Опис послова: обавља послове доктора медицине у
служби здравствене заштите одраслих грађана са кућним лечењем у складу са правилима из домена своје
струке и занимања.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит за звање
доктора медицине, поседовање важеће лиценце за
рад, односно решења о упису у именик лекарске коморе. Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву
достављају: оверену копију дипломе о завршеном
медицинском факултету, оверену копију положеног
стручног испита за звање доктора медицине, оверену
копију важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик лекарске коморе, биографију, копију личне карте, извод из матичне књиге рођених, извод из
матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене
презимена, потврду о некажњавању, потврду да се не
води кривични поступак и да није осуђиван, уверење
о држављанству РС. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву доставити поштом на адресу: Дом здравља Лазаревац, Др
Ђорђа Ковачевића 27, 11550 Лазаревац, са назнаком
„За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. По завршетку огласа предата документа
се неће враћати кандидатима.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8
Оглашава слободна радна места за држављане
Републике Србије за рад
у СР Немачкој
Послодавац: Kursana GmbH, Берлин, СР Немачка

Асистенти за здравствену негу у
домовима за стара лица
Место рада: домови за стара лица
широм Немачке, где послодавац
има своје домове за старе (на овом
линку можете погледати мапу где
се налазе домови за старе https://
www.kursana.de/standorte/)
већи број извршилаца

УСЛОВИ: минимум средња медицинска школа или виша
медицинска спрема или висока здравствена школа струковних студија, без обзира на смер. Посебна знања и вештине:
познавање немачког језика на мимимум А2 нивоу, према
Европском референтном оквиру за језике; положен стручни
испит за медицинску школу, без обзира на радно искуство.
Опис нивоа знања немачког језика према Европском референтном оквиру за језике:
А2 - Кандидат разуме реченице и често употребљаване
изразе који су у вези са областима непосредног значења
(на пример: информације о личности и породици, куповини, раду и непосредном окружењу). У стању је да се
споразуме у једноставним, рутинским ситуацијама које
се односе на једноставну и директну размену информација о познатим и уобичајеним стварима. У стању је
да једноставним речима опише своје порекло и образовање, непосредно окружење и ствари везане за непосредне потребе.
Б1 - Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када
се употребљава јасан стандардни језик и када се ради о
познатим садржајима везаним за посао, школу, слободно
време, итд. У стању је да се снађе у највећем броју ситуација са којима се сусреће током путовања у земљама
немачког говорног подручја. У стању је да се јасно и смис-
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лено изрази о познатим темама и областима личног интересовања. У стању је да говори о искуствима и доживљајима, да опише своје снове, наде и циљеве и да укратко
образложи своје планове и ставове.
Радно искуство: радно искуство је пожељно, али није
неопходно.
Услови рада и боравка: Послодавац нуди потписивање
уговора о раду на неодређено време, са пробним радом у
трајању од 6 месеци. Запослени је од почетка рада социјално осигуран. Запослени сноси трошкове приликом издавања
радне дозволе и визе. Висина плате износи минимум 2.200
евра (бруто). Износ месечне зараде може бити знатно већи
у зависности од објекта где ће лице радити и додатка за рад
у смени, као и личне ситуације лица. Послодавац обезбеђује
смештај под повољним условима, односно пружа подршку у
проналажењу истог, а запослени сноси трошкове. Трошкове
превоза на релацији Република Србија – СР Немачка сноси
запослени. Рад је у сменама (укључен је и ноћни рад).
Потребна документација: радна биографија/CV на
немачком и српском језику, диплома завршене школе
(копија), доказ о положеном стручном испиту (копија), сертификат о стеченом знању немачког језика минимум А2, за
кандидате који поседују сертификат (копија).
Непотпуна документација неће бити разматрана.
Начин конкурисања и селекције кандидата: Кандидати који су пријављени на евиденцију Националне службе
за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу
филијале, са назнаком: За запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкој – „Курсана“ GmbH.
Кандидати који нису пријављени на евиденцију
Националне службе за запошљавање потребна
документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд,
Сервисни мигрциони центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: За запошљавање радника за здравствену негу у СР
Немачкој - „Курсана“ GmbH.
Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту и
термину обављања интервјуа за посао са представницима
немачке службе за запошљавање и послодавцем. Разговор
ће се водити на немачком језику. Након обављеног интервјуа биће организовано језичко тестирање.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

„КОПАОНИК“ АД БЕОГРАД
11000 Београд - Стари Град
Змај Јовина 3
тел. 011/3281-453

12220 Велико Градиште
Војводе Путника 28
тел. 012/662-240, факс: 012/-662-591
e-mail: domzvg@mts.rs

Физички радник

за рад у Крагујевцу

Поништава се конкурс за медицинску сестру - техничара објављен у публикацији „Послови“ број 756,
20.12.2017. године, и то конкурс за медицинску сестру - техничара на одређено време до 31.03.2018.
године, са пуним радним временом.

Индустрија и грађевинарство
Ратина 542
тел. 036/5461-263
e-mail: branislav56@t-com.me

Тесар

10 извршилаца

Бравар - заваривач

не одређено време на пословима
монтаже металних конструкција
3 извршиоца

Бравар - монтер

на пословима монтаже металних
конструкција
7 извршилаца
УСЛОВИ: I до IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; радно искуство од минимум годину дана и искуство
на пословима монтаже металних конструкција; возачка
дозвола Б категорије. Теренски рад у сменама са обезбеђеним превозом и исхраном.

„ГП БЕСТ ИЗГРАДЊА“ ДОО НОВИ
САД
21000 Нови Сад, Трг републике 10
тел. 021/494-195
e-mail: office@best-izgradnja.co.rs

Дипломирани инжењер
грађевинарства

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани инжењер грађевинарства/мастер инжењер грађевинарства.

Миграциони сервисни центар Нови Сад

Дипломирани инжењер
архитектуре

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 31.1.2018. године.

Национална служба
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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, радно искуство: без
обзира.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија послодавца; заснивање радног односа на одређено
време 3 месеца. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе назначени
телефон, особи за контакт (Миле Ковачевић) или путем
мејл адресе доставити радну биографију.

„ЕХТИНГ“ ДОО

Миграциони сервисни центар Ниш

Миграциони сервисни центар Нови
Пазар

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

Београд, Веле Нигринове 16

на одређено време, 1 месец

НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549

„ФЕРБИЛД“ ДОО
Београд, Водоводска 158
тел. 064/8412-149
e-mail: mile.kovacevic@ferbild.rs
Место рада: изградња ауто-пута, Коридор 10 - Пирот и
Коридор 11 - Љиг-Лајковац

„МЕТАЛ ГРАДЊА“ ДОО

НСЗ, Филијала за град Београд
Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730

НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Јављање
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до
23.01.2018.

Дипломирани грађевински
инжењер

на одређено време, 1 месец
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани инжењер архитектуре/мастер инжењер архитектуре.

Грађевински техничар

на одређено време, 1 месец
УСЛОВИ: IV степен грађевински техничар.
ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; теренски рад; рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз; пожељно по могућности искуство
најмање 3 године. Јављање кандидата на горе наведени
телефон и мејл.
Рок за пријаву до 18.01.2017.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

одсек за хидротехнику, на одређено
време
УСЛОВИ: Поред услова утврђених законом, кандидати
морају испуњавати и следеће посебне услове: ВСС, грађевински факултет, одсек за хидротехнику и водно еколошко
инжењерство; радно искуство најмање 5 година; лиценца
одговорног пројектанта 313 или 314; искуство у пројектовању регулационих радова за заштиту од великих вода и
хидрограђевинских објеката на пловним путевима; познавање рада на рачунару – AUTO CAD, Microsoft Office; знање
енглеског језика, возачка дозвола Б категорије. Конкурс је
отворен 30 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних услова слати на мејл адресу:
djordjebikicki@ehting.co.rs или путем поште на адресу: Предузеће „Ехтинг“, Београд, Веле Нигринове 16.

Дипломирани грађевински
инжењер
одсек за конструкције,
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова утврђених законом, кандидати
морају испуњавати и следеће посебне услове: ВСС, грађевински факултет, одсек за грађевинске конструкције;
радно искуство најмање 5 година; лиценца одговорног
пројектанта 310; искуство у пројектовању хидрограђевинских објеката; познавање рада на рачунару – AUTO CAD,
Microsoft Office; знање енглеског језика, возачка дозвола Б категорије. Конкурс остаје отворен 30 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних услова слати на мејл адресу: djordjebikicki@ehting.co.rs
или путем поште на адресу: Предузеће „Ехтинг“, Београд,
Веле Нигринове 16.
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Дипломирани инжењер
машинства
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова утврђених законом, кандидати
морају испуњавати и следеће посебне услове: ВСС, машински факултет, одсек за транспортна средства; радно искуство најмање 5 година; лиценца одговорног пројектанта
333; искуство у пројектовању транспортних средства и
машинских конструкција; познавање рада на рачунару –
AUTO CAD, Microsoft Office; знање енглеског језика, возачка
дозвола Б категорије. Конкурс је отворен 30 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних услова слати на мејл адресу: djordjebikicki@ehting.co.rs
или путем поште на адресу: Предузеће „Ехтинг“, Београд,
Веле Нигринове 16.

Хидро или грађевински техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред услова утврђених законом, кандидати
морају испуњавати и следеће посебне услове: ССС, бродарска, архитектонска или грађевинско-техничка школа;
познавање рада на рачунару – AUTO CAD, Microsoft Office;
знање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних услова слати на
мејл адресу: office@ehting.co.rs или путем поште на адресу:
Предузеће „Ехтинг“, Београд, Веле Нигринове 16.

Саобраћај и везе
„СУНЦЕ ТРАНС“ ДОО

26000 Панчево, Кикиндска 5
тел. 064/2421-582
e-mail: suncetransdoo@gmail.com

Возач у међународном и
унутрашњем саобраћају

на одређено време, место рада:
Панчево
УСЛОВИ: III степен, возач друмског возила, возач теретњака; IV степен - техничар друмског саобраћаја; возачка дозвола Е категорије. Трајање конкурса: 30 дана. Јављање
кандидата на контакт телефон: 064/2421-582, Сава Стевић.

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
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“

11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
пробни рад два месеца

Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне услове прописане
одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и чл. 144 став 1 и став 2
тачка 3, чл. 155 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 и Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Јелена Ћетковић“.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Потребна документација коју треба доставити је: пријавни формулар, CV-биографија, оверен препис
или оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оверен препис или оверена фотокопија 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 оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да има има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду . Сва документа се прилажу
у оригиналу или као оверене фотокопије. Избор се врши у

складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Статутом ОШ „Јелена Ћетковић“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија која утврђује испуњеност услова за
пријем у радни однос из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријаве. Кандидати из става 4 члана 154
Закона о основама система образовања и васпитања, који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе из става 6 члана 154 Закона о основама система
образовања и васпитања и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Напред наведену документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом и биографијом, кандидати достављају лично или поштом на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПОЛИТЕХНИКА
ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11080 Земун, Ауто-пут 18
www.politehnika-nt.edu.rs
тел: 011/2675-663, 2697-230

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: кандидати за радно
место наставника треба да испуњавају услове из чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” број 88/2017), што значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне струдије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати за
наставника потребно је да имају врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Сл. гласник - Просветни
гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017И и 2/2017); 2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за примање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство РС;
5. да зна српски језик и језик на којем се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Заједно са одштампаним пријавним формуларом, школи достављају: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ
о савладаности програма обуке за извођење наставе из
предмета грађанско васпитање (за наставника грађанског
васпитања), оверену фотокопију уверења о држављанству РС, оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, доказ о неосуђиваности. Лекарско уверење кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се достављају непосредно или путем поште на
горенаведену адресу.
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ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „ДЕЧЈИ ВРТ“

11080 Земун, Батајница
Мајора Зорана Радосављевића 221

1. Педагог, васпитач

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, педагог, васпитач,
знање енглеског језика на средњем нивоу, познавање рада
на рачунару (Оffice пакет, Power Point, интернет), возачка
дозвола Б категорије, лиценца за директора, радно искуство
од најмање пет година у струци након стицања дипломе.

2. Кувар

са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, кувар; добре организационе способности, спремност за тимски рад, брзина у
обављању посла, са радним искуством од 12 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу за радно место под
бројем један достављају: биографију, оверену копију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, држављанство,
лакарско уверење. Кандидати који конкуришу за радно
место под бројем 2 достављају: радну биографију. Пријаве
са траженом документацијом слати на горенаведену адресу
или на имејл: decijivrt@gmail.com, у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

на одређено време преко 60 дана
13 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно образовање на студијама првог степена (основне студије) у
трајању од три године - васпитач, у складу са законом;
кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; без обзира на
радно искуство; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - уверење о здравственој
способности; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићеним међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време преко 60дана
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска
школа, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом уверење о здравственој способности; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Васпитач дефектолог

на одређено време преко 60 дана
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УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер и специјалистичке академске студије) и да кандидат има одговарајуће
високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године дефектолог - васпитач, у складу са
законом, смер олигофренолог или соматопед; образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад; обавезно
полагање стручног испита.

Сервирка

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; II степен стручне спреме, ПК радник куварске струке; уверење о
здравственој способности; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(фотокопија оверена), уверење о држављанству (оригинал
или фотокопија, не старије од шест месеци), доказ да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком
по програму одговарајуће високошколске установе; доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу установе, поштом или лично, од 9 до 15 часова, у
дирекцији установе, Прерадовићева 2.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63
тел/факс: 011/644-29-13

Наставник српског језика и
књижевности

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ:. У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је

изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриматорно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а ; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријемним формуларом, достављају установи. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Кандидати уз пријавни формулар достављају
следећу документацију (у овереној копији/препису): докази
о испуњености услова из текста конкурса става 1 тачка 1,
3,5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. На основу чл. 154 ст. 12 Закона о основама система
васпитања и образовања, решење о избору кандидата по
расписаном конкурсу, из ст. 7 овог члана биће објављено
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, када постане коначно. За
додатне информације кандидати могу контактирати секретара установе, на број телефона: 011/644-29-13. Пријаве
слати поштом, на адресу Зуботехничке школе, Станка Враза 63, 11050 Београд.

ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
11080 Земун, Тошин бунар 17
тел. 011/3164-4136
факс. 011/316-4138
www.pravnobiroskolazemun.edu.rs
e-mail: pbskolaz@eunet.rs

Наставник филозофије и логике
на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломирани
филозоф, дипломирани професор филозофије, мастер
филозоф, мастер професор филозофије. Лице из подтачке
(3) ове тачке које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске студије
филозофије.

Наставник енглеског језика

са 45% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: 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).
ОСТАЛО: Поред општих и напред наведених услова у
погледу стручне спреме, кандидат треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чл. 139 Закона о основама
система и образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.
88/17), и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, притив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар,
који се налази на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.
doc, потребно је приложити: краћу биографију, доказ
о врсти и степену стручне спреме (диплома и додатак
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дипломи), уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о неосуђиваности прибављено
од стране надележног органа МУП-а, доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома
издата на спрском језику, односно, доказ о знању српског језика који је издала овлашћена институција. Сви
наведени докази који се достављају уз пријаву морају
бити у оригиналу или овереном препису. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са
траженом документацијом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу “Послови”, искључиво поштом, на адресу школе: Тошин бунар 17, 11080
Земун, са назнаком “За конкурс”. У складу са чл. 154 став
5 Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од 8 дана од истека рока за подношење пријаве на
конкурс, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата
које упућује на проверу психолошке способности за рад
са ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања
применом стандардизованих поступака. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

МШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
11000 Београд, Сењачка 31

Наставник виолине

на одређено време до повратка
запослене с породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
2 извршиоца

Наставник клавира

на одређено време до повратка
на рад запослене с породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета, односно неплаћеног
одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: доказ о одговарајућој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), у оригиналу или овереној копији, као и податак
из казнене евиденције МУП-а да нису осуђивани. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера
психофизичких способности, коју врши Национална служба
за запошљавање. Изабрани кандидат је дужан да до дана
заснивања радног односа достави уверење о здравственој
способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз услове прописане у одлуци о расписивању конкурса, кандидати попуњавају
и достављају пријавни формулар који је објављен на интернет страници Министарства просвете.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

Наставник за ужу област
Информационе технологије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за избор
у звања дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивању радног односа наставника
и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са
чл. 65, 71 и 72 Закона о високом образовању, радни однос
се заснива на одређено време за сва звања, осим звања
редовног професора. Кандидати који испуњавају услове
конкурисања, потребно је да попуне електронску пријаву
коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета
http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-zazaposlenje/. Попуњену електронску пријаву послати на
имејл: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску документацију
(копије диплома и радова) послати у електронском облику
на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом
на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном
011/20-30-885 (Валентина Катић).

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“

11060 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Наставник разредне наставе

у продуженом боравку, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка наставнице са трудничког
- породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме 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 кандидат испуњава услове прописане одредбама чл. 139, 140 и 144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017). Уз пријаву доставити: доказ о стручној
спреми - оверена фотокопија дипломе, држављанство РС
(оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење
да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница, потврду - уверење о знању српског језика
(уколико одговорајуће образовање није стечено на том
језику), уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела утврђана у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања. Кандидати у складу са чланом 154 став
2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
адреси Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Доказ о испуњавању услова здравствене и
психофизичке способности - лекарско уверење, доставља
се пре закључења уговора о раду. Пре подношења одлуке
о избору, кандидат који уђе у ужи избор биће упућен и на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за зашљавање. Рок
за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање редовног
професора за ужу уметничку
област Дизајн ентеријера и
намештаја
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају услове прописане Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), Минималним условима
за избор у звања наставника на универзитету које је донео
Национални савет за високо образовање и општим актима
Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду. Учесници конкурса подносе: 1.
пријаву на конкурс у три примерка, 2. радну биографију
на прописаном обрасцу 2 у три примерка, 3. електронску
форму обрасца 2 на једном ЦД-у, 4. пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4 ЦД-а (наставни предмети: Архитектонски склопови
1, Архитектонски склопови 2); 5. потписани списак радова датих у електронској форми, 6. документација у вези
радова (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата); 7.
потписани списак приложене документације (каталози и
друга документа који су пратећа документација стручне
и уметничке биографије кандидата), у пет примерака, 8.
оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном
примерку, 9. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 72. став 4. Закона о
високом образовању). Кандидат пријављен на конкурс који
има искуство у педагошком раду са студентима доставља
доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода
(ако га је било). Кандидат пријављен на конкурс који нема
искуство у педагошком раду са студентима у обавези је
да одржи пристпно предавање из уже области за коју је
конкурс расписан. Образац 2, Минимални услови за избор
у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу

друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду
(бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016. и бр.
03-28/2-3 од 29.12.2016.) и Правилник о приступном предавању (бр.03-28/6 од 16.11.2016. године) налазе се на сајту
Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација се подноси Правној служби Факултета примењених
уметности у Београду, Краља Петра 4, канцеларија 17, у
термину од 10 до 13 часова. За додатне информације тел.
060/5207-721. Приложену документацију кандидати су
у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана
пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока
Факултет нема обавезу чувања документације.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/ 3092-999

Асистент за ужу научну област
Политиколошко-социолошке
студије, наставне предмете:
Политичка социологија,
Политичка социологија
савременог друштва и Партије и
партијски системи
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Политиколошко-социолошке
студије, за наставне предмете:
Социјална и политичка екологија
и Еколошка политика Европске
уније
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Међународне студије
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Политичка теорија, политичка
историја и методологија
политичких наука
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације, који су сваки од претходних степена
студија завршили, са просечном оценом најмање 8 (осам);
да имају смисао за наставни рад као и да испуњавају услове
предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник
РС” бр. 88/17) Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника
Универзитета у Београду - Факултета политичких наука.
Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у
току студирања а посебно из уже научне области за коју се
кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за рад
у настави и познавање светских језика. Уз пријаву приложити: биографију; оверен препис диплома са претходних
нивоа студија стечених у земљи или решење о признавању
стране високошколске исправе о одговарајућој стручној
спреми; потврду о уписаним докторским студијама или
одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације; уверење о положеним испитима са претходних
нивоа студија; доказ о познавању светских језика; списак
објављених радова и радове; очитана /копија личне карте
кандидата.

Доцент за ужу научну област
Политички системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне
спреме, односно докторат наука из уже научне области за
коју се бира, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање доцента и Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 192 од 01.
јула 2016. године, 195 од 22.09.2016, бр 197 од 20.03.2017.
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Наука и образовање
и од 21.06.2017. и од 15.11.2017. године). Уз пријаву на
конкурс доставити: биографију; оверен препис диплома
и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих
нивоа студија; очитану /копију личне карте кандидата; списак научних и стручних радова, објављене радове и друге
доказе у складу са напред наведеним актима. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који
испуњавају услове конкурса организоваће се приступно
предавање у складу са Одлуком о извођењу приступног
предавања на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду” бр. 195 од 22.09.2016. године).
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни да
доставе и својеручно потписану изјаву о изворности која је
доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

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

Овлашћени интерни ревизор
УСЛОВИ: високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или високо образовање на студијама у трајању од најмање 4 године по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, положен стручни испит, знање рада на рачунару,
најмање 3 године радног искуства у струци према пропису
којим се утврђује интерна ревизија.

Радник за одржавање хигијенеспремачица
на одређено време

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/upload/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи искључиво
путем поште на наведену адресу са назнаком радног места
за које се кандидат пријављује, језик на којем се остварује
васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за
заснивање радног односа предвиђених чл.24. Закона о
раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл.139. ст.1. т.1, 2, 3, 4 и 5. Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријавни фирмулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству,
доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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.
За радно место овлашћени интерни ревизор потребно је
доставити и доказ о положеном стручном испиту, знању
рада на рачунару, најмање 3 године радног искуства у
струци према пропису којим се утврђује интерна равизија.
Доказ да лице није осуђивано не сме бити старији од 6
месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави
лекарско уверење, а изабрани кандидат за радно место
радник за одржавање хигијене-спремачица дужан је да
достави и санитарну књижицу.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3290-531

Сарадник у настави

на одређено време од годину
дана, за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужа
област Интернет технологије
2 извршиоца
УСЛОВИ: студент мастер струковних студија; претходно
завршене специјалистичке струковне студије са просечном
оценом најмање осам.

Администратор рачунарске
мреже у високошколској
установи
УСЛОВИ: инжењер информатике или спец. струковни
инж. електротехнике и рачунарства: искуство у администрирању POSTTIS мреже и сервера; искуство у администрирању Moodle платформе; искуство у администрирању
Windows сервера (Домен контролер, ИСА сервер); пожељно да кандидат има међународне сертификате из области
рачунарских мрежа, оперативних система и сервисирања
рачунара.

Мајстор на одржавању

на одређено време од две године
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; радно искуство на пословима одржавања објекта.

Портир

на одређено време од две године
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; радно искуство на пословима обезбеђења људи и објекта у образовним установама; надгледање простора, предмета или
особе коју обезбеђују; провера сумњивих особа.

Спремачица
УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме; радно искуство
на пословима одржавања просторија у оквиру објекта.
ОСТАЛО: аа кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела; држављанство Републике Србије.
Кандидати који се пријављују на оглас треба да доставе
пријаву на оглас, биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе
о стеченом образовању. Кандидати који уђу у ужи избор
мораће да доставе потврду из МУП-а и суда да нису кривично гоњени и осуђивани. Пријаве са прилозима подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања огласа на адресу
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16 или
у кадровској служби школе. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/ 2460-361

Наставник биологије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
наставника преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
и одсуства ради неге детета

Наставник шпанског језика

са 44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
наставника преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
и одсуства ради неге детета

Наставник енглеског језика

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
наставника преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС” број 88/2017); 1) да имају одговарајуће образовање у складу са чл.140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији (“Сл. гл. РС - Просветни гласник бр.
15/13) за наставника који изводе образовно-васпитни рад и
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студирања или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова или доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит за лиценцу; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способноист за рад са децом и ученицима;
3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
дело примања мита или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет старници
Министарства просвете, а потребну докумантацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из
тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс
кандидати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или оверене копије, не старије од 6 месеци): диплому о
стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број фиксног или мобилног
телефона и тачну адресу пребивалишта. Пријаве слати на
горенаведену адресу, поштом или лично секретару школе,
у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Картографија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научн 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.

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Друштвена
географија
Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Просторно
планирање
УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и показује смисао за наставни рад или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17) и чл. 102, 108 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.
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Наука и образовање

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ”

19325 Текија, Коче Анђелоковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
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 интердисциплине, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области из
области педагошких наука (кандидат мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); кандидат 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; психичку,
физичку и здравствену способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за криувично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; знање језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи. Дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл.
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога, да поседује дозволу за рад наставника, односно стручног сарадника, да има обуку и положен
испит за директора установе (изабрани директор који нема
положени испит за директора, дужан је да га положи у року
до две године од дана ступања на дужност) и да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из чл. 140 став 1 и 2 овог
Закона, дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3
овог Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. То лице мора поседовати одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оригинал или оверену
фотокопију уверења или дипломе о стеченом образовању;
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(нови образац у оригиналу или овереној копији); доказ о
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања; 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; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику, кандидат доставља
писмени доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; радну биографију,
оквирни план рада за време мандата; 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 бити у обавези да положи
испит за директора у законском року); лекарско уверење.

Бесплатна публикација о запошљавању

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну
биографију и све доказе о испуњености услова за избор
чије се прилагање тражи. Докази о одговарајућем образовању, о неосуђиваности, држављанству Републике Србије,
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности и знању српског језика, саставни су део пријаве на
конкурс. 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. Конкурсна комисија ће обавити интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса могу се поднети лично или препорученом
поштом на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора школе”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

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

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 72,22% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл. 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 (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр.11/2012, 15/2013, 2000/2016 и 10/2016); 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; да кандидат зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар (налази се на
интернет старници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) доставља: оригинал или оверене фотокопије дипломе, извода из матичне књиге рођених и уверења
о држављанству; доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу
се поднети лично или поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР РАДИЋ”

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

Педагог

на одређено време ради замене
запослене до повратка са
породиљског одсуства, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чл. 139
став 1 1) Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
скадемске 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; одговарајуће
образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; према

Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
2/2017 и 3/2017) послове стручног сарадника - школског
педагога могу да обављају: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије,
дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани
педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер;
психичка, физичка и здравствена способност кандидата
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 родоскрвнуће, 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; држављанство Републике Србије; знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: одштампан и попуњен
пријавни формулар (налази се на сајту Министарства
просвете); CV и радну биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе, извода из матичне књиге рођених - нови образац и уверења о држављанству не старије
од шест месеци; уверење надлежне полицијске управе/
суда о неосуђиваности; доказ о познавању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Лекарско уверење изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима коју врши Национална служба запошљавања,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса могу
се поднети лично или поштом на адресу Школе, са назнаком “Пријава на конкурс”. Неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„КИРИЛО САВИЋ”

32250 Ивањица, Кирила Савића бб
тел/факс: 032/5661-209, 5661-421
e-mail osksavic@eunet.rs

Професор математике

за 40% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

Професор физике

на одређено време до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са
чл. 139, 140, 141 став 7 и 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017) и да има одговарајуће образовање, у складу
са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16,
2/17 и 3/17). Уз пријаву на конкурс кандидати достављају
следећу документацију: 1) оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; 2) лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о рад); 3) доказ да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); 5) извод из матичне књиге рођених; 6) доказ
о познавању српског језик као језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (подносе кандидати који нису
стекли средње, више или високо образовање на српском
језику). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
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Наука и образовање
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Подносе
се оверене фотокопије и исте се не враћају кандидатима.
Неблаговремене и непотуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Пријаву са документима слати на адресу школе
или лично предати у секретаријат школе, сваког радног
дана, од 8.00 до 14.00 часова. Ближе информације могу
се добити на број телефона: 032/5661-209, сваким радним
даном, од 8.00 до 14.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ“
32000 Чачак, Надежде Петровић 8
тел/факс: 032/322-556

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: Послове медицинске сестре васпитача може
да обавља лице са завршеним средњим образовањем у
трајању од четири године - медицинска сестра васпитач,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом, да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање,
да има држављанство Републике Србије. Услови из тачака
1, 3 и 4 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2 доставља се пре закључења уговора о раду на основу
спроведене провере психофизичких способности за рад са
децом од стране надлежне службе за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, а проверу
здравствених способности врши тржиште рада. Кандидат
попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани и
попуњен пријавни формулар доставити доказ о стручној
спреми и доказ да лице није осуђивано правноснажном
пресудом, уверење о држављанству и извод из књиге рођених. Кандидати уз пријаву достављају доказе који су оверени или у оригиналу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Изабрани кандидат је дужан да пре
заснивања радног односа достави лекарско уверење.
ОСТАЛО: Пријаву са потребном документацијом доставити
у року од осам дана од дана објављивања конкурса у часопису “Послови”, искључиво путем поште на адресу: Предшколска установа “Радост”, Надежде Петровић 8, Чачак, са
назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

Педагог физичке културе - звање
професор физичког васпитања
УСЛОВИ: Послове стручног сарадника - педагога физичке
културе може да обавља лице са одговарајућим високим
образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са законом; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско
понашање, да има држављанство Републике Србије. Услови из тачака 1, 3 и 4 саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2 доставља се пре закључења уговора о
раду на основу спроведене провере психофизичких способности за рад са децом од стране надлежне службе за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака, а проверу здравствених способности врши тржиште
рада. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву
на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампани и попуњен пријавни формулар достави-
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ти доказ о стручној спреми, доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом, уверење о држављанству и
извод из књиге рођених. Кандидати уз пријаву достављају
доказе који су оверени или у оригиналу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Изабрани
кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење.
ОСТАЛО: Пријаву са потребном документацијом доставити
у року од осам дана од дана објављивања конкурса у часопису “Послови” искључиво путем поште на адресу: Предшколска установа „Радост”, Надежде Петровић 8, Чачак, са
назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

ЈАГОДИНА

неће се узети у разматрање. Пријаве се могу поднети на
адресу: Предшколска установа „Дечја радост”, Радничка
1, Свилајнац, 35210, са назнаком: „Конкурс за избор васпитача (не отварати)”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови” Националне службе за
запошљавање. Особа за контакт: Јелена Зиндовић, секретар установе, телефон: 064/891-29-62 или 035/312-004,
e-mail: decjaradostsv@gmail.com.

ГИМНАЗИЈА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/568-294, 563-549

Наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

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

Васпитач

на одређено време ради замене
запослене, до њеног повратка са
боловања

Васпитач

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

Васпитач

на одређено време ради замене
запослене, до повратка са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета, до 31.8.2018.

Васпитач

на одређено време ради замене
запослене која је изабрана на
функцију, до 31.8.2018 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање за васпитача стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године, или одговарајуће више образовање; 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 родоскврнуће, за кривична дела примања мита
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије;
да знају српски језик (доказ - потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио српски језик
достављају само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику).
ОСТАЛО. Кандидати попуњавају пријавни формулар
објављен на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз
пријаву кандидати су дужни да приложе следеће доказе:
диплому о стручној спреми, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не води кривични поступак (не старије
од 6 месеци), уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 месеци). Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно
препису, који морају бити оверени у складу са Законом о
оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014 и 22/2015). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017), и то: да је стекао
високо образовање 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1)студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области, за одговарајуће предмете, односно групу
предмета; да има степен и врсту образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС - Просветни преглед“, бр. 15/13, 11/16 и
2/17). Пријавни формулар Министарства у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања. Услови у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/2017): 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту);
2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом
образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано; 7. лекарско
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду); 8. доказ о знању српског језика (доставља се уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе,
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију“, на адресу: Гимназија, Бранка Крсмановића бб, 35250
Параћин. Лице за контакт: Снежана Дачић, директор или
Ивана Николић, секретар: 035/568-294, 563-549.
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Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
окончања мировања радног односа
и повратка запослене, а најдуже до
31.08.2018. године, са 20% радног
времена

35210 Свилајнац
тел. 035/321-408

на одређено време до повратка
запослене с породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, а
најкасније до 29. августа 2018.
године, са 33% радног времена

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запослене с функције директора
школе, а најкасније до 31. августа
2018. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем
у радни однос, прописане одредбама Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17) и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији („Службени гласник РС”, бр. 5/90, 5/91, 1/92,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 1/07и
7/08) и Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Службени гласник РС” бр. 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05,
2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13), и то: поседовање
одговарајућег високог образовања прописаног за наставника српског језика и књижевности (мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије), у складу са чланом 140 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања; 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 три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
Уз пријаву, кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, не старију од шест месеци,
уверење надлежног суда о некажњавању, не старије од
шест месеци, уверење о држављанству, не старије од шест
месеци, уверење МУП-а о чињеници да кандидат није осуђиван за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања (члан 139
став 1 тачка 3), не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду (не старије од шест месеци).
Документа која се прилажу као доказ о испуњености услова
не могу бити старија од шест месеци, а достављају се оригинали или оверене копије. Докази који се достављају у виду
копије морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”,
бр. 93/14 и 22/15). Пријаве са комплетном документацијом
(доказима о испуњавању услова), достављају се на адресу:
Средња школа „Свилајнац”, Браће Југовић 10, 35210 Свилајнац, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос наставника српског језика и књижевности”. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене молбе
неће бити узете у разматрање. Ближе информације могу се
добити код секретара, на телефон школе: 035/321-408.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

35211 Седларе

Наставник биологије

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до окончања породиљског одсуства
и повратка запослене, а најдуже до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа,
кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене
одредбама чл. 139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Кандидати уз пријаву треба
да доставе следећа документа која не смеју бити старија од
6 месеци: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр.88/2017) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”, број
11/12,15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, и 3/17), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
копију). Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и доказ о познавању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском
језику. Лекарско уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, кандидат који буде изабран доставља пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију (доказе о испуњености услова), заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи на горенаведену адресу са назнаком за радно место 1: „Конкурс за
наставника биологије (не отварати)”, односно са назнаком за
радно место 2: „Конкурс за наставника разредне наставе (не
отварати)”. Докази о испуњености услова предвиђени овим
конкурсом ако нису оригинали, већ фотокопије или преписи, морају битии оверени у складу са законом о оверавању
потписа рукописа и преписа („Службени гласник Републике Србије“, 93/2014 и 22/2015). Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, телефон: 035/8818-113.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник физичког и
здравственог васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл. 139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”, број
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17). Кандидати
уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену копију); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену копију); доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017). Доказ о познавању српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику.
Лекарско уверење као доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним формуларом, достављају школи на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на
адресу школе. Докази о испуњавању услова предвиђених
овим огласом, ако нису оригинални, него фотокопије или
преписи, морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник
РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, телефон 035/312-321.

ПОЉОПРИВРЕДНО
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац
Краља Петра Првог 64

Наставник српског језика и
књижевности

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
са 67,62% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције
помоћника директора, а најдуже
до 31.08.2018. године, са 67,34%
радног времена

35210 Свилајнац
Алеја Зорана Ђинђића 6

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најдуже до 31.08.2018. године
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

у продуженом боравку, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2018. године

Наставник француског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник физике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017), и то: да поседује одговарајуће образовање
за наставника у складу са одредбама чл. 139, 140, 141 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр., 13/2016 и 2/2017); да има психичку, физичку

17.01.2018. | Број 760 |

33

Наука и образовање
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. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 3, 5 овог
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању, у складу са одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016 и 2/2017) - оригинал или оверену фотокопију, извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверену копију,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци) - оригинал или оверену копију, доказ да кандидат није осуђен правноснажном пресудом за кривично
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017), и то: уверење суда да против кандидата није
покренута истрага, односно да се не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не старије
од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому
на српском језику. Лекарско уверење, као доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, кандидат који буде изабран доставља
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, тј. доказе о испуњености услова, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи
(поштом или лично) на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за пријем у радни однос наставника српског језика
и књижевности (не отварати)“, односно са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос наставника физике (не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Докази о испуњавању услова предвиђених овим
огласом, ако нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу са Законом о оверавању
потписа, рукописа и преписа („Службени галасник РС”, број:
93/2014 и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир приликом доношења одлуке о избору кандидата по овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. Контакт телефон:
035/323-594.

одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из
тачке 1) подтачка (2) одељка „услови” мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајуће предмете, односно групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази
се на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), кратку
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању,
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар
са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са
назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу: ОШ „Бранко
Радичевић“, 35254 Поповац. Лице за контакт: Ана Ђорђевић, секретар, 035/541-040.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017), за педагога и психолога, односно лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и
то: а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијима у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из тачке 1 подтачка б мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат мора
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривично дело насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-

35254 Поповац
тел. 035/541-040

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
са 88,8% радног времена

Наставник информатике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
са 10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, број
88/2017), и то: 1) да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): (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
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КИКИНДА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

23300 Кикинда, Светозара Милетића 16
тел. 0230/402-990

Директор

на мандатни период од 4 године

но понашање; да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности; да против њега није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена
кривична дела; да има дозволу за рад наставника/стручног
сарадника (лиценцу), обуку и положен испит за директора,
држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати треба да приложе:
преглед кретања у служби, радну биографију, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе), потврду да има
најмање осам година година рада у установи образовања,
уверење/потврду (оригинал) из надлежне службе Министарства унутрашњих послова да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, за кривично дело примања и
давања мита; уверење/потврду (оригинал) из надлежног
привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности; уверење/
потврду (оригинал) из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подоношења оптужног предлога за
наведена кривична дела; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. Кандидат
за директора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву на
конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора о његовом раду (извештај просветног саветника).
Кандидат који је претходно обављао дужност директора
школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе. Диплома, односно уверење о стеченом
високом образовању, уколико је на српском језику, на којем
се остварује образовно-васпитни рад, уједно је и доказ да
кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, у супротном је потребно доставити
оверену фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Напомена: Документацију која се доставља уз пријаву
кандидат доставља у три примерка (један примерак чини
оригинал или фотокопија наведене документације коју је
оверио јавни бележник, а у два примерка достављају се
обичне фотокопије оверених примерака). Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс
за директора“, на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић”,
Светозара Милетића 16, 23300 Кикинда. За све информације можете позвати секретара школе, на број телефона:
0230/402-990.

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“
23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 140
ст. 1 и 2 и чл. 122 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања и услове прописане правилником о
ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 108/15), и то: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140
став 1 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: 1. студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговараујући предмет, односно групу предмета; 2. студије другог
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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 или специјалистичке струковне студије; лице из става
1 под тачком 2 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 пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године); поседовање дозволе за рад (лиценце - стручног испита
за наставника или стручног сарадника); да има завршену
обуку и положен испит за директора школе у року од две
године од дана ступања на дужност; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање наредбе о спровођењу истраге, потврђене оптужнице којој није
претходила истрага или доношење решења о одређивању
притвора пре доношења оптужног предлога за наведена
кривична дела, непостојање дискриминаторног понашања,
утврђеног у складу са законом; неосуђиваност правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, знање српског језика. Доказ да знају српски
језик дужни су да доставе кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом високошколске устаанове да је кандидат положио испит из српског
језика.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу ОШ „Васа Стајић“
у Мокрину, непосредно или путем поште. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар
треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о
држављанству у оригиналу или оверену фотокопију уверења о држављанству), диплому о стеченом образовању
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или оверене фотокопије, оригиналну потврду о
радном искуству; лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
- оригинал, не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; уверење о неосуђиваности за кривична дела
и за привредне преступе и да није покренута истрага или
потврђена оптужница или одређен притвор. Уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашењег
вредновања (оригинал или оверена копија). Поред наведеног кандидат треба у пријави да наведе краће биографске
податке и приложи: податке о кретању у досадашњој служби или радном односу, стручном и радном усавршавању и
оствареним резултатима у раду и предлог мера, организације и начина руковођења школом које би спровео као
директор. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и путем телефона: 0230/62-048.

за одговарајући предмет, односно групу предмета; основне
студије у трајању од најмање 4 године (по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), поседовање дозволе за рад (лиценце - стручног испита
за наставника или стручног сарадника); да има завршену
обуку и положен испит за директора школе у року од две
године од дана ступања на дужност; поседовање психичке, физичке и здравствене способностиза рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства РС; 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; неосуђиваност правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности; најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Доказ
да знају српски језик дужни су да доставе кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а доказује се
потврдом високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства просвете, науке
и технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар треба да приложи: доказ о држављанству (уверење о
држављанству у оригиналу или оверену фотокопију уверења о држављанству); диплому о стеченом образовању
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
документ о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу или стручном испиту; оригиналну потврду
о радном искуству; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
- оригинал не старији од 6 месеци у односу на дан истека
конкурса; уверење о неосуђиваности за кривична дела и за
привредне преступе. 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 (оригинал
или оверена копија). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, непосредно или путем поште, уз назнаку
“За конкурс - директор школе”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Поред наведеног кандидат треба у пријави да наведе краће биографске податке и
приложи: податке о кретању у досадашњој служби или радном односу, стручном и радном усавршавању и оствареним
резултатима у раду и предлог мера, организације и начина
руковођења школом које би спровео као директор школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 0230/356-005.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

38236 Штрпце

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања и васпитања из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године за васпитача или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица,запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривична дела примања и давања
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није,у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, најмање осам година рада у установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања. Директор се бира на период
од четири године. 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: доказ
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или
уверење о држављанству не старије од шест месеци;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; уверење основног суда да није
покренута истрага,нити подигнута оптужница; лекарско
уверење; преглед кретања у служби са биографским
подацима; доказе о својим стручним и организационим
способностима. Кандидат који буде изабран за директора школе, ступиће на дужност после добијања сагласности на избор, од стране министра просвете. Напомена:
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. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара Основне школе
„Стаја Марковић“ Штрпце и преко телефона 0290/70910. Пријаве на конкурс слати на адресу: Основна школа „Стаја Марковић“ 38236 Штрпце, уз обавезну назнаку
„Пријава на конкурс“.

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

Директор

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Машинске
конструкције и механизација

на мандатни период од 4 године

Бесплатна публикација о запошљавању

„СТАЈА МАРКОВИЋ“

К РА Г У Ј Е В А Ц

23313 Нови Козарци, Краља Петра I 42
тел. 0230/356-005

УСЛОВИ: Кндидат треба да поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено
на студијама другог степена - мастер академске студије мастер, мастер струковне студије, спецјалистичке академске студије, и то: 1) студије другог степена из научне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука или специјалистичке струковне студије.
Кандидат из става 1 под тачком 2 мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

на одређено време од 5 година

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области за коју се наставник бира.
Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статута
Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:
диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће
научне области и диплому или уверење о претходно завршеним нивоима студија у оригиналу или овереној копији;
оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту;
биографију; доказ о педагошком искуству са навођењем
послова које је кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства; оцену педагошког рада ако кандидат има
педагошког искуства; списак стручних и научних радова,
као и саме радове; уверење надлежног органа да кандидат
није осуђиван за кривична дела, у оригиналу или овереној
копији; друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор
наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни 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 (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са
прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских
наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком:
„Пријава на конкурс“. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Универзитета у Крагујевцу.

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

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну
област Теоријске лингвистичке
дисциплине
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Енглески језик
и лингвистика
на одређено време од пет 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. 74 и 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/360 од 28.4.2017.
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), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. II-01-922/16 од
14.11.2017. године), 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 Крагујевцу - www.kg.ac.rs
(пречишћен текст бр. II-01-52 од 9.1.2017. године) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку
област Дириговање

на одређено време од пет година

Наставник у звање редовног
професора за ужу уметничку
област Камерна музика

са 80% радног времена, на одређено
време од пет година

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу
уметничку област Клавир
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметничке
области за коју се бира или високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) или другог степена и призната уметничка,
односно стручно-уметничка дела из области за коју се бира,
непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни и посебни услови који су
предвиђени чл. 74 и 75 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-360 од 28.4.2017. године -
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www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.8.2016.
године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а
(бр. II-01-922/16 од 14.11.2017. 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 Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III-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, фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног органа (полицијске
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању 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, ванредног или редовног професора на Универзитету у Крагујевцу, предвиђено је јавно
приступно предавање, за кандидате који се први пут бирају
у звање доцента, ванредног или редовног професора (за
главни предмет извођечких уметности) на Универзитету у
Крагујевцу предвиђена је јавна уметничка презентација.
Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и
у електронској форми (на компакт диску - CD), у складу са
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на:http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије
докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговрене 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, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у звање лектора за ужу
научну област Немачки језик

са 80% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, а најдуже на
три године
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима
еквивалентне четворогодишње студије према раније
важећем закону) са просечном оценом најмање осам на
основним и на мастер академским студијама и способност за наставни рад; непостојање сметњи из чл. 72 став
4 Закона о високом образовању РС, остали обавезни,
општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II -01/360
од 28.4.2017. 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),
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр.
II-01-922/16 од 14.11.2017. године), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од
03.03.2014. године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр.
01-4253/15 од 20.10.2016. године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: 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 предвиђена чланом
72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и
чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена
копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење
квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати су
обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт

диску - CD), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене 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, Јована Цвијића бб, 34000
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 306-800

Конкурс објављен у публикацији “Послови” бр.
758-759, 03.01.2018. године, поништава се за радно
место: наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Клиничка фармација,
на одређено време 5 година. У осталом делу текст
конкурса остаје неизмењен.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Сарадник у звање асистента,
за ужу научну област Општа
економија и привредни развој
- наставни предмет Основи
макроекономије (поновни избор)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија одговарајуће научне области који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који
је показао смисао за наставни рад. Кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл.
125е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису
осуђивани за кривична дела утврђена наведеним прописима. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу,
Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења којима се
потврђује стручна спрема; уверење полицијске управе
органа да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење
суда да против кандидата није покренута истрага и да није
подигнута оптужница; списак стручних и научних публикација, а за кандидате који су у радном односу на Економском
факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD).
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са
назнаком “За конкурс”, доставити на горенаведену адресу
факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу
научну област Аналитичка хемија
у Институту за хемију Факултета, на
одређено време 5 година

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

Асистент за ужу научну област
Физиологија биљака

у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време 3
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира или
VII/2 степен стручне спреме, магистар биолошких наука,
уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације,
односно VIII степен стручне спреме, доктор биолошких
наука који је изабран у звање асистента по Закону о
високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17) и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији
послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној
спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати
су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице
да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Асистент за ужу научну област
Зоологија

у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време 3
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира или
VII/2 степен стручне спреме, магистар биолошких наука,
уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације,
односно VIII степен стручне спреме, доктор биолошких наука, који је изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17) и у
наведеном звању провео највише један изборни период.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом
и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс.
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент за ужу научну област
Атомска, молекулска и оптичка
физика

у Институту за физику Факултета, на
одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
физичких наука. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17), Статутом
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о
условима за избор наставника Факултета и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака Факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и
одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел: 036/379-700

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука
УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1
подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017). Степен и врста образовања морају
бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 и
3/17). Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из чл. 142 ст. 1 овог закона. Кандидат треба
да поседује уверење о држављанству (у оригиналу или
овереној копији); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); 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;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис (копију)
дипломе о завршеном образовању са исправом којом се
доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије или
доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал или

оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци - оригинал или оверена копија). Доказ да кандидат
није осуђиван за напред наведена кривична дела - извод
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе. Доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ
„Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка 10 или лично
у секретаријату школе, од 09.00 до 12.00 часова, сваког
радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. За додатне информације обратити
се секретаријату школе на телефон: 036/379-700.

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидат поред општих
услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба
да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139
ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017). Кандидат
треба да поседује уверење о држављанству (у оригиналу
или овереној копији); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); 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;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис (копију)
дипломе о завршеном основном образовању; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија). Доказ да кандидат није осуђиван
за напред наведена кривична дела - извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова надлежне полицијске управе. Доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Пријаве се достављају у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево,
Излетничка 10 или лично у секретаријату школе, од 09.00
до 12.00 часова, сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне
информације обратити се секретаријату школе на телефон:
036/379-700.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО”

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Радник у кухињи

за рад у Баљевцу, на одређено време
преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен, завршена основна школа, психичка
физичка и здравствена способност за рад са децом, 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
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Наука и образовање
Србије, да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Поред осталих докумената о испуњавању услова из огласа, кандидати уз пријавни формулар
који се преузима на интернет страници Министарства просвете достављају и кратку биографију, контакт телефон,
тачну адресу боравка, ради достављања писмена и позивања за обављање психолошке процене способности за
рад са децом, у складу са законом.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства,
у издвојеном одељењу у Лаћиследу,
Врбници и Мрмошу
УСЛОВИ: Кандидати треба да попуне пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од
шест месеци) и извода из матичне књиге рођених. У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и закривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доказује се лекарским уверењем пре закључења уговора
о раду са изабраним кандидатом. Рок за пријављивање на
оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Педагог

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства,
у издвојеном одељењу у Злегињу,
Лаћиследу и Доброљупцима
УСЛОВИ: Кандидати треба да попуне пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са
одшампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије
од шест месеци) и извода из матичне књиге рођених. У
радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Услов да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом.
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
37240 Трстеник, Браће Спасојевића бб
тел. 037/3100-262

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене, у издвојеном
одељењу школе у Попини
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат задовољава услове
предвиђене Законом о основама система образовања и
васпитања и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи. Уз пријаву поднети: извод из матичне
књиге рођених, извод из књиге држављана, доказ да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и диплому. Потребно је да сва наведена документа буду оригинали или оверене фотокопије. Пријаве
слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕГИЊА МИЛИЦА”

37243 Доњи Рибник, Трстеник
тел. 037/731-134

Наставник италијанског језика

на одређено време, са 78% радног
времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника; мора да има образовање из 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 има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (овај доказ се доставља пре закључења уговора о раду); доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за дела из члана 139. став 1 тачка
3 Закона о основама образовања и васпитања ( да није
изречена безусловна казна затвора у трајањо од најмање
3 месеца ), као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита , за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је
држављанин РС. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници министарства, а
птребну документацију заједно са оштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију;
извод из матичне књиге рођених оригинал или оверену фотокопију; диплому о стручној спреми оригинал или
оверену форокопију. Пријаву доставити на горенаведену
адресулично или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

са 75% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства, а најдуже до
15.06.2018. године

Наставник српског језика и
књижевности

са 27,78% радног времена, на
одређено време до повратка са
боловања ради неге детета

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора, а
најдуже до 2.11.2021. године
УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139, 140, 141 ст. 6
и 7 ЗОСОВ-а („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); посебни услови: Правилник 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). Пријаву
на конкурс кандидат попуњава и преузима са сајта Министарства просвете и са доказима о испуњавању услова подноси на адресу школе, са назнаком “За конкурс”, у року од
8 дана од дана објављивања овог конкурса. Уз пријаву
кандидат подноси следећу конкурсну документацију: оверену фотокопију/оригинал дипломе о стручној спреми;
оверену фотокопију/оригинал извода из матичне књиге
рођених (са холограмом); оверену фотокопију/оригинал
уверења о држављанству (не старије од шест месеци);
уверење да лице није осуђивано за дела из чл. 139 ст. 1
тачка 3 ЗОСОВ-а; потврду о стеченом образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечену
на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања од најмање 30 бодова (од којих по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који има положен стручни
испит за лиценцу сматра се да има образовање из наведених научних дисциплина и доставља потврду да је положио испит за лиценцу. Кандидат доставља две потврде оригинална односно оверена копија потврде са факултета
о стеченом образовању и потврду школе у којој је лице
обављало праксу, односно било у радном односу и стекло
6 бодова праксе или оверену копију потврде да је положио испит за лиценцу). Доказ о познавању српског језика
подноси кандидат који образовање није стекао на српском
језику. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) подноси
кандидат пре закључења уговора о раду. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава код јавног бележника. Лице које достави неоверене
копије сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која
је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом
сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којим
кандидат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати ће
бити писмено обавештени о одлуци конкурсне комисије
школе у законом предвиђеном року. Ближа обавештења
се могу добити у секретаријату школе или на телефон:
016/785-234.

НИШ
ОШ “СВЕТИ САВА”

18227 Суботинац, Рударска бб
тел. 018/877-651

Наставник физичког васпитања изабрани спорт

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (замена
директора у првом мандату)

ЛЕСКОВАЦ

Наставник ликовне културе

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције помоћника директора, а
надјуже до краја школске 2017/18.
године

УСЛОВИ: Наставу из обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт, може да изводи лице које
је стекло образовање за предмет физичко васпитање у
складу са чланом 2 став 1 тачка 10 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17): професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог
физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; мастер професор физичког васпитања и
спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; дипломирани професор физичког васпитања и
спорта.
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Наука и образовање

Наставник енглеског језика у
првом циклусу (нижи разреди)

са 20% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(боловање)
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави из страног језика (енглеског језика),
као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања у складу са чланом 2 став 2 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17),
могу да изводе лица, и то: професор одговарајућег енглеског језика; професор разредне наставе; дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; дипломирани
школски педагог или школски психолог; дипломирани педагог или дипломирани психолог; тачка 6-8 брисане; лице које
испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите
из педагошке психологије или педагогије и психологије, као
и методике наставе; професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу; професор разредне наставе, који је
на основним студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; дипломирани библиотекар - информатичар; мастер филолог; мастер професор језика и књижевности; мастер
учитељ; дипломирани учитељ - мастер; мастер учитељ, који је
на основним студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; дипломирани учитељ - мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен
испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира;
мастер библиотекар - информатичар. Лица из става 2. тач. 2),
4), 5), 6), 9), 12), 13) и 16) која нису професори одговарајућег
језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2
(Заједничког европског оквира). Лица из става 2. тач. 3), 13)
и 14) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2
(Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила
одговарајући студијски програм или главни предмет/профил.
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета
у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања
језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе
из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2. овог члана имају мастер професор језика
и књижевности (одговарајући студијски програм или главни
предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући
студијски програм или главни предмет/профил), односно
професор, односно, мастер учитељ, односно дипломирани
учитељ-мастер, односно професор разредне наставе, мастер
професор или професор у предметној настави и наставник у
предметној настави са положеним испитом Б2.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом за заснивање радног односа и посебне услове
предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласникРС”,
бр. 88/17), као и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно
образовање лица из члана 140 овог закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова (доказ – уверење надлежне
установе). Образовање из става 1 овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој 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, односне
групе предмета; студије другог степена из области педагошког 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) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу

Бесплатна публикација о запошљавању

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. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњену пријаву скинуту са
сајта Министрства просвете, науке и технолошког развоја у
одељку: ново на сајту; оверен препис /фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у
року од једне а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу) и то:
потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење о држављанству,
оверен препис/фотокопију; извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о
неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 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 (прибавља се код
надлежне полицијске управе); лекарско уверење (уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора
о раду). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана. Пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
због одсуства са рада ради посебне
неге детета
УСЛОВИ: У складу са чланом 21 Правилника о организацији
и ситематизацији послова и радних задатака у школи и чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, послове шефа рачуноводства може да обавља лице
које испуњава следеће услове: да је стекло следеће образовање: академски назив мастер са назнаком звања другог степена академских студија из области економије или
дипломирани економиста који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године, као и са лицем које има високо образовање на студијама првог степена(основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем, економског смера, са стеченим стручним
звањем из области рачуноводтсва. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњену пријаву скинуту са
сајта Министрства просвете, науке и технолошког развоја
у одељку ново на сајту; оверен препис /фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству
(оверен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика
на коме се остварује образовно - васпитни рад; уверење о
неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање 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
(прибавља се код надлежне полицијске управе); лекарско
уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења говора о раду). Уверења не могу бити старија
од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”
18252 Мерошина, Нишка 2
тел. 018/4892-044

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: Послове васпитача у предшколској установи може
да обавља лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим образовањем,
односно са одговарајућим средњим образовањем. Лице треба да испуњава услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
88/2017): да има одговарајуће високо образовање стечено
на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим образовањем, односно са одговарајућим средњим образовањем; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 насиље у породици,одизимање 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 ком се остварује образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству РС; уверење да
се против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда); уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а);
пријавни формулар (Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, у делу: Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA
KONKURISANjE.doc). Кандидати подносе документа у оригиналу или у овереној копији (не старије од шест месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења
уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. Пријаве на конкурс (са доказима о
испуњености услова) достављају се на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за васпитача” или се непосредно
предају установи, радним даном, од 07.00 до 15.00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматарање.

Посао се не чека, посао се тражи
17.01.2018. | Број 760 |
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НОВИ ПА ЗАР
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар
Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Сликарство
Асистент за ужу научну област
Педагогија
на одређено време од три године

Доцент за ужу научну област
Међународно право

на одређено време од најмање пет
година
УСЛОВИ: предвиђени су одредбама Закона о високом обрзаовању , Статутом и Правилником о избору у звања на
Универзитету у Новом Пазару. Уз прјаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије дипоме
о завршеним основним, мастер /магистарским и докторским студијама, оверена фотокопија претходног избора
у звање, списак објављених радова и радове, уџбеничку
литературу. Пријаве се подносе Правној служби Универзитета на горенаведену адресу. Образац захтева за пријаву
на Конкурс може се преузети на официјелном сајту www.
uninp.edu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Додатне информације на горенаведени број
телефона.

НОВИ СА Д
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2

Наставник ветеринарске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог до његовог
повратка, а најдуже до 31. августа
2018. године
УСЛОВИ: Кандидати поред законских услова за заснивање
радног и односа из чланова 139-140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017), треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(Сл. гласник РС - Просветни гласник број: 9/2013).

Стручни сарадник за правноекономске послове

на одређено време ради замене
одсутне запослене до њеног
повратка, а најдуже до 31. августа
2018. године, са процентом радног
ангажовања 55%
УСЛОВИ: Кандидати поред законских услова за заснивање
радног односа из члана 139-140 Закона о основама система
образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/2017), треба
да испуњавању и посебне услове предвиђене Правилником
о организацији и систематизацији радних места у Пољопривредној школи са домом ученика Футог бр: 10-3269-01 од
01.09.2017. године за наведено радно место, а то је да имају
одговарајуће образовање VII степен стручне спреме и завршен правни или економски факултет, положен државни
стручни испит и најмање 2 године радног искуства у струци.

Административни радник

на одређено време ради замене
одсутне запослене до њеног
повратка, а најдуже до 31. августа
2018. године
УСЛОВИ: Кандидати поред општих законских услова за заснивање радног односа из члана 139. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
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гласник РС“ бр. 88/2017), морају испуњавати и услов
за наведено радно место предвиђен Правилником
о организацији и систематизацији радних места у
Пољопривредном школи са домом ученика Футог бр:
10-3269-01 од 01.09.2017. године, а то је IV степен
стручне спреме, односно завршену четворогодишњу
средњу школу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уредно попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства просвете
науке и технолошког развоја, уверење о држављанству РС-оригинал или оверену копију не старије од 6
месеци, извод из матичне књиге рођених оригинал
или оверену копију, диплому о стеченом образовању
оригинал или оверену копију, уверење или потврду
суда о неосуђиваности за кривична дела из члана
139. став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци, доказ о
знању српског језика (за кандидате који образовање
нису стекли на српском језику). Неблаговремене и
потпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати
на горенаведену адресу путем поште или лично предати на писарницу школе.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ И
ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
21205 Сремски Карловци
Митрополита Стратимировића 110

Професор струковних студија за
ужу научну област Менаџмент и
маркетинг
УСЛОВИ: научни назив доктора наука, објављени стручни
и научни радови из уже научне односно стручне области.
Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене чл.74 Закона о високом образовању и
чл. 37. Статута Високе школе.
ОСТАЛО: Документи који се прилажу уз молбу за конкурс: извод из књиге рођених, извод из књиге држављања
Републике Србије, диплому или оверену копију дипломе,
објављене стручне и научне радове. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса (биографија са неопходним
подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених
радова и остала документација) достављају се на горе наведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању ванредни
професор за ужу научну област
Електрична мерења, метрологија
и биомедицина
на одређено време у трајању од 5
година са пуним радним временом,
почев од дана ступања на снагу
уговора о раду

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 доцент из
поља уметности за ужу научну
област Фотографија и нови
визуелни медији

на одређено време у трајању од 5
година са пуним радним временом,
почев од дана ступања на снагу
уговора о раду
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке вишемедијска уметност, услови прописани чланом 74. Закона
о високом образовању, подзаконским актима и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистент за
ужу научну област: Производни и
услужни системи, организација и
менаџмент
на одређено време у трајању од 3
године са пуним радним временом,
почев од дана ступања на снагу
уговора о раду

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке инжењер
менаџмента, услови прописани чланом 84. Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистент за
ужу научну област: Квалитет,
ефективност и логистика

на одређено време у трајању од 3
године са пуним радним временом,
почев од дана ступања на снагу
уговора о раду
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке инжењер
менаџмента, услови прописани чланом 84. Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадник у
настави за ужу научну област:
Информационо-комуникациони
системи

на одређено време у трајању од 1
године, са пуним радним временом,
почев од дана ступања на снагу
уговора о раду
2 извршиоца
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.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област:
Производни и услужни системи,
организација и менаџмент

на одређено време у трајању од 1
године, са пуним радним временом,
почев од дана ступања на снагу
уговора о раду.
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.
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-izbor-u-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 горе наведену адресу за сваки конкурс посебно.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “7. АПРИЛ”
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1

Наставник стручних предмета:
Дерматологија са негом и други
стручни предмети
УСЛОВИ: Општи услови радног места: кандидати морају да
имају одговарајуће образовање; 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 и да
знају језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови у погледу образовања: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Одговарајуће образовање подразумева и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са европским системом преноса бодова.
Стечено звање: доктор медицине - специјалиста дерматовенеролог, специјалиста доктор медицине - специјалиста дерматовенеролог.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs/), кандидати достављају
потребну докуметацију: оверену копију дипломе, уверење
из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности и уверење
о држављанству (оригинал или оверену копију). Доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику. Кандидат који има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
доставља одговарајућу потврду/ уверење високошколске
установе о броју остварених бодова, односно положеним
испитима из педагогије и психологије, односно уверење
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина. Психолошку процену способности за рад са
децом у ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
слати на горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, на студијама у трајању од три године као и одговарајуће више образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
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три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторско понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са основним биографским подацима, кандидат треба да приложи доказе о
испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење
из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); уверење
односно извод из казнене евиденције да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање и давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Напомена: пријаве доставити лично или поштом на горе наведену адресу установе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен у публикацији “Послови”
27.12.2017. (број 757) за радно место два
асистента за ужу научну област Патолошка
физилогија, поништава се у целости.

ПАНЧЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 31.8.2018.
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, степен IV/1, смер:
медицински и звање медицинска сестра - васпитач,
једна година радног искуства, положен стручни испит.
За обављање послова медицинске сестре - васпитача
може бити примљен и приправник, уз обавезу полагања
стручног испита у року од две године од дана заснивања
радног односа. Кандидати су обавезни да уз пријаву
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности (лекарско уверење) доставља
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду, а
уверење о неосуђиваности прибавља установа. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве слати на адресу: Предшколска
установа „Бамби“, Бориса Кидрича 10, 26204 Опово,
са назнаком „За конкурс“. За све додатне информације
обратити се на телефон: 013/681-660, директору или
помоћнику директора.

Рачуновођа

на одређено време до 31.12.2018.
УСЛОВИ: дипломирани економиста, стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године и положен државни стручни испит, најмање 1 година радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља установа. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у часопису „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу: Предшколска установа „Бамби“, Бориса Кидрича
10, 26204 Опово, са назнаком „За конкурс“. За све додатне
информације обратити се на телефон: 013/681-660, директору или помоћнику директора.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел/факс: 013/742-812
email: nradost@mts.rs

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примљено лице
које испуњава следеће услове : 1) има одговарајуће
образовање: стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, или на студијама првог степена
(основне академске, основне струковне, специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање - васпитач; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3)
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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 коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да попуне формулар за
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз одштампани формулар потребно је приложити: радну и личну биографију са адресом и контакт
телефоном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију
уверења или другог одговарајућег документа којим се
доказује да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова,
и то најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, односно да су на студијама положили испите из психологије и
педагогије, или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о некажњавању из МУП-а не старије од 6 месеци;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; доказ о знању српског језика на коме се остварује
васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да
достави уверење да је положио испит из српског језика
са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); извод из матичне књиге рођених. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре закључивања
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”
НСЗ. Пријаве се подносе на адресу: ПУ „Наша радост”,
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Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10, са назнаком „Пријава
на конкурс”. Информације о конкурсу могу се добити у
предшколској установи и на телефон: 013/742-812, радним даном од 07.00 до 15.00 часова. Изабрани кандидат
је дужан да пре закључивања уговора о раду достави
лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ”

26354 Добрица, Светог Саве 408

Секретар

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: звање дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности 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; да кандидат зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву
за конкурс треба да доставе у оригиналу или овереним
фотокопијама које нису старије од 6 месеци: доказ о
стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о неосуђиваности, радну биографију. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Лекарско уверење о поседовању физичке, психичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) тражиће се накнадно,
пре закључења уговора о раду за кандидата који буде
изабран. Пријаву са потребним прилозима кандидат треба у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
огласима Националне службе за запошљавање „Послови” да достави на горенаведену адресу. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Документација се неће враћати кандидатима.

групе предмета; 1.2. студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице из ове подтачке мора да
има 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. Изабрани директор који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: диплому о одговарајућој стручној спреми - фотокопија оверена код јавног
бележника; уверење о положеном испиту за лиценцу на
наставника, васпитача, односно стручног сарадника оригинал или фотокопија оверена ког јавног бележника;
потврду о годинама рада после стеченог одговарајућег
образовања; лекарско уверење (може и из досијеа, а
кандидат који буде изабран ће накнадно, а пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење); уверење о некажњавању из суда, СУП-а и из привредног
суда; уверење о држављанству; извод из МКР за кандидате који су променили презиме односно име после
издавања дипломе; доказ о познавању језика, у складу
са одредбом члана 141 став 7 ЗОСОВ-а. Уколико се на
конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора школе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања. Провера психичке и физичке способности
обавиће се у Националној служби за запошљавање пре
доношења одлуке о избору. Пријаве са пратећом документацијом искључиво слати на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
Иланџа

Поништава се конкурс за наставника математике са 89% радног времена, на одређено време,
до добијања сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места на неодређено време, а најдуже до 31.08.2018. године и конкурс
за наставника физике са 30% радног времена, на
одређено време, до добијања сагласности надлежног органа за попуњавање слободног радног места на неодређено време, а најдуже до 31.08.2018.
године, објављен 13.12.2017. године у броју 755
огласних новина Националне службе за запошљавање „Послови“.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад;
одговарајуће образовање је високо образовање за наставника медицинске школе у подручју рада здравство и социјална
заштита или за психолога; да има дозволу за рад наставника
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
школе и најмање осам година рада у школи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања. Одговарајуће високо образовање подразумева образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: 1.1. студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
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ЗА МАЛИ БИЗНИС

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВИ МАЈ“
Владимировац

Поништавају се конкурси за секретара школе са
пуним радним временом на одређено време, за
наставника физике у настави на румунском језику са 30% радног времена, наставника физике у
настави на српском језику са 50% радног времена, наставника математике у настави на румунском
језику са 22% радног времена, наставника математике у настави на српском језику са 44% радног
времена на одређено време до добијања сагласности надлежнопг органа за попуњавање слободног радног места на неодређено време, а најдуже
до 31.08.2018. године, објављени 03.01.2018. године у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

26204 Опово, Братства јединства 14

Наставник биологије

ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник
РС” бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 139,
140, 141. став 7. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.88/17) и
то: 1. да кандидат за наставника има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. 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
РС” бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и Правилником о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник
РС” бр.11/12, 15/13, 10/16, 11/16 и 2/17) и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова, кандидат
за секретара да има одговарајуће образовање из области
правних наука у складу са чл. 140 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр.88/17). 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван за кривична дела у складу са чланом 140. став 1. тачка
3. Закона о основама система образовања и васпитања и
за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачкама 1-5
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова под тачкама
1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком
2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидат подноси: 1. диплому или оверену фотокопију дипломе (које
није старије од 6 месеци), 2. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европских системом преноса бодова (оверена фотокопија
доказа који изда високошколска установа) - само за послове наставника, 3. извод из казнене евиденције (прибавља
сваки кандидат у полицијској управи према месту рођења,
а лица рођена у иностранству према месту пребивалишта),
4. уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није старије од 6 месеци),
5. доказ да је стекао образовање на српском језику или је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома издата на српском језику која је приложена као доказ под тачком 1. сматра се
доказом о знању српског језика и 6. оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених са холограмом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са кратском биографијом, адресом и одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Кандидат који је
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у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са европским системом преноса бодова, али о
томе мора пружити одговарајући доказ. Уколико кандидат
за послове наставника нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова, обавезан је да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу Основна
школа „Доситеј Обрадовић” Опово, Братства јединства 14,
у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник биологије

са 40% радног времена, до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног
места, а најдуже до 31.08.2018.
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник
РС” бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 139,
140, 141. став 7. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.88/17) и
то: 1. да кандидат за наставника има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. 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
РС” бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и Правилником о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник
РС” бр.11/12, 15/13, 10/16, 11/16 и 2/17) и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова, кандидат
за секретара да има одговарајуће образовање из области
правних наука у складу са чл. 140 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр.88/17). 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван за кривична дела у складу са чланом 140. став 1. тачка
3. Закона о основама система образовања и васпитања и
за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачкама 1-5
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова под тачкама
1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком
2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидат подноси: 1. диплому или оверену фотокопију дипломе (које
није старије од 6 месеци) 2. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европских системом преноса бодова (оверена фотокопија
доказа који изда високошколска установа) - само за послове наставника, 3. извод из казнене евиденције (прибавља
сваки кандидат у полицијској управи према месту рођења,
а лица рођена у иностанству према месту пребивалишта),
4. уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није старије од 6 месеци),
5. доказ да је стекао образовање на српском језику или је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома издата на српском језику која је приложена као доказ под тачком 1. сматра се
доказом о знању српског језика и 6. оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених са холограмом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са кратском биографијом, адресом и одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. 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 психолошких и методич-
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ких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са европским системом преноса бодова, али о
томе мора пружити одговарајући доказ. Уколико кандидат
за послове наставника нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова, обавезан је да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу Основна
школа „Доситеј Обрадовић” Опово, Братства јединства 14,
у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник музичке културе

са 35% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најдуже до 31.08.2018. године
УЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник
РС” бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 139,
140, 141. став 7. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.88/17), и
то: 1. да кандидат за наставника има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. 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 РС”
бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и Правилником о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник
РС” бр.11/12, 15/13, 10/16, 11/16 и 2/17) и да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова, кандидат
за секретара да има одговарајуће образовање из области
правних наука у складу са чл. 140 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр.88/17). 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван за кривична дела у складу са чланом 140. став 1. тачка
3. Закона о основама система образовања и васпитања и
за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачкама 1-5
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова под тачкама
1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком
2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидат подноси: 1. диплому или оверену фотокопију дипломе (које
није старије од 6 месеци) 2. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европских системом преноса бодова (оверена фотокопија
доказа који изда високошколска установа)-само за послове наставника, 3. извод из казнене евиденције (прибавља
сваки кандидат у полицијској управи према месту рођења,
а лица рођена у иностанству према месту пребивалишта),
4. уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није старије од 6 месеци),
5. доказ да је стекао образовање на српском језику или је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома издата на српском језику која је приложена као доказ под тачком 1. сматра се
доказом о знању српског језика и 6. оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених са холограмом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са кратском биографијом, адресом и одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. 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 психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-

ви у складу са европским системом преноса бодова, али о
томе мора пружити одговарајући доказ. Уколико кандидат
за послове наставника нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова, обавезан је да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу Основна
школа „Доситеј Обрадовић” Опово, Братства јединства 14,
у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник физике

до добијања сагласности надлежног
органа за попуњавање слободног
радног места, а најдуже до
31.08.2018.године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник
РС” бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба
да испуњава и посебне услове утврђене у члану 139, 140,
141. став 7. и 142. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр.88/17) и то: 1. да
кандидат за наставника има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140. 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 РС” бр.11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник РС” бр.11/12,
15/13, 10/16, 11/16 и 2/17) и да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова, кандидат за секретара да има одговарајуће образовање из области правних наука у складу са чл. 140 став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр.88/17). 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
за кривична дела у складу са чланом 140. став 1. тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања и за
које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачкама 1-5
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова под тачкама
1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком
2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидат подноси: 1. диплому или оверену фотокопију дипломе (које
није старије од 6 месеци) 2. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европских системом преноса бодова (оверена фотокопија
доказа који изда високошколска установа)-само за послове наставника, 3. извод из казнене евиденције (прибавља
сваки кандидат у полицијској управи према месту рођења,
а лица рођена у иностанству према месту пребивалишта),
4. уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није старије од 6 месеци),
5. доказ да је стекао образовање на српском језику или је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома издата на српском језику која је приложена као доказ под тачком 1. сматра се
доказом о знању српског језика и 6. оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених са холограмом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са кратском биографијом, адресом и одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. 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 психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са европским системом преноса бодова, али о
томе мора пружити одговарајући доказ. Уколико кандидат
за послове наставника нема образовање из психолошких,
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педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова, обавезан је да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу Основна
школа „Доситеј Обрадовић” Опово, Братства јединства 14,
у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Секретар

ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Сл.гласник
РС” бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 139,
140, 141. став 7. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.88/17) и
то: 1. да кандидат за наставника има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. 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 РС” бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник РС” бр.11/12, 15/13, 10/16, 11/16 и 2/17) и да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студирања или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова, кандидат за секретара да има одговарајуће образовање из области правних наука у складу са
чл. 140 став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр.88/17). 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван за кривична
дела у складу са чланом 140. став 1. тачка 3. Закона о
основама система образовања и васпитања и за које није
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачком 1-5 доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова под тачком 1, 3,
4. и 5. подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2.
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидат подноси: 1. диплому или оверену фотокопију дипломе (које
није старије од 6 месеци) 2. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу
са Европских системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа)-само
за послове наставника, 3. извод из казнене евиденције
(прибавља сваки кандидат у полицијској управи према
месту рођења, а лица рођена у иностанству према месту
пребивалишта), 4. уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није
старије од 6 месеци), 5. доказ да је стекао образовање на
српском језику или је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику која је приложена као доказ
под тачком 1. сматра се доказом о знању српског језика и
6. оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
са холограмом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете. Потребну документацију, заједно са кратском
биографијом, адресом и одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 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 психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи у складу са европским системом преноса бодова, али о томе мора пружити одговарајући доказ. Уколико кандидат за послове наставника нема образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студирања
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или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова, обавезан
је да га стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу Основна школа „Доситеј Обрадовић” Опово, Братства јединства 14, у року од
8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог/мастер дефектолог-олигофренолог. У радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним законом
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из. тач. 1), 3)–5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс
кандидат је дужан да приложи: попуњен и одштампан пријавни формулар који се преузима на званичној
интернет страници Министарства просвете, краћу биографију, оверени препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, Обавезно образовање лица из члана
140. овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова (само за радно место под
тачком 1.) уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду),
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу:
ШОСО „Мара Мандић”, Цара Душана 34, 26000 Панчево
или предати лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона 013/353-284.

Стручни сарадник физиотерапеут

на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: виши физиотерапеут/струковни физиотерапеут.
У радни однос у установи може да буде примљено лице,
под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању

од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тач. 1), 3)–5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
приложи: попуњен и одштампан пријавни формулар који
се преузима на званичној интернет страници Министарства
просвете, краћу биографију, оверени препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, Обавезно образовање
лица из члана 140. овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова (само за радно место под
тачком 1.) уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о раду), уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати
на адресу: ШОСО „Мара Мандић”, Цара Душана 34, 26000
Панчево или предати лично. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара Школе и преко
телефона: 013/353-284.

ПИРОТ
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017. године): 1.
да има одговарајуће образовање 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 (узеће се у
обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита
за директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи овај испит у законском року, након што
министар просвете донесе одговарајући подзаконски
акт) и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања: А) 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, трандисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; Б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка А подтачка 2 члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 3. да није
осуђиван 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 кривич-

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

Наука и образовање
на дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно васпитни рад.
Кандидати, уколико имају, подносе и извештај просветног саветника. Ако је кандидат лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања. Кандидати у пријави
прилажу: радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду да имају најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, уверење да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; уверење о
држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци;
доказ о положеном испиту за лиценцу односно стручном
испиту (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт
о полагању испита за директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи овај испит у законском
року, након што министар просвете донесе одговарајући
подзаконски акт). Лекарско уверење да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са назнаком „Конкурс за директора” се
подносе лично у секретаријату школе или поштом на
адресу: Средња стручна школа, Ћирила и Методија 29
18300 Пирот. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник разредне наставе

на одређено време до истека
мандата директору школе, коме
мирује радни однос на пословима
наставника разредне наставе, а
најкасније до 25.10.2019. године, за
рад у централној школи
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5.познавање српског
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад.
Потребна документација: 1. формулар за пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 2. оверена фотокопија дипломе (стечена одговарајућа стручна
спрема према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017): 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, 3. извод из казнене евиденције о неосуђиваности
за горенаведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа. 4. уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија), 5. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 6. кандидати који нису стекли образовање на српском језику, достављају и доказ да познају језик на коме
се изводи образовно-васпитни рад: оверена фотокопија
дипломе или уверења о стеченом срењем, вишем или
високом образовању на српском језику или оригинал или
оверена фотокопија уверења односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који
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буде изабран, пре закључења уговора о раду, доставља
уверење о здравственој способности, не старије од шест
месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Формулар за пријаву на конкурс
са потребним документима слати на адресу школе: ОШ
„Свети Сава“, Саве Немањића 2, 18300 Пирот или предати
лично код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12305 Мелница

Домар - ложач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од
стране директора школе. Кандидат треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање (II степен стручне спреме); б) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву,
а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако има: високо
образовање на студијама II степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године; високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање;
положен стручни испит, односно испит за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање, стечено у складу са чланом
39 Закона о предшколском васпитању и образовању, на
студијама првог степена (основне струковне студије) или
одговарајуће више образовање; средње образовање у
трајању од четири године, стечено у складу са чланом 121
Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 39 Закона о предшколском васпитању и образовању;
положен стручни испит, односно испит за лиценцу.

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен испит за лиценцу.

Сарадник за опште и правне
послове
УСЛОВИ: високо образовање: 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, правни факултет, положен стручни
испит за секретара или положен правосудни испит, или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит, организационе способности.

Сарадник за исхрану нутрициониста
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно основне струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или одговарајуће више образовање.

Медицинска сестра

на превентивно-здравственој
заштити
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије)
или одговарајуће више образовање; средње образовање у
трајању од четири године, медицинска школа васпитачког,
педијатријског или општег смера; положен стручни испит,
односно испит за лиценцу; 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Набављач
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије.

Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме за кувара.

Сервирка

Посао се не чека, посао се тражи

2 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, полуквалификовани
радник.

17.01.2018. | Број 760 |

45

Наука и образовање

Спремачица

7 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 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 којем се остварује образовно-васпитни рад.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну
личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном,
диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), пријавни
формулар (Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја); за радно место набављача - очитану возачку
дозволу за Б категорију или копију возачке дозволе за Б
категорију. Кандидати подносе документа у оригиналу или
оверене копије (не старије од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а
потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду
кандидат доставља доказ којим потврђује да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем
поште (са повратницом), на адресу: Предшколска установа
„Љубица Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код директора и секретара ПУ, телефон број:
012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАСЛАЧАК“
36310 Сјеница, Нова бб
тел. 020/744-877

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 међунарадним правом без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад, да има лиценцу, односно дозволу за рад,
да имају обуку и положен испит за директора. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 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 радном стажу у установи на пословима
васпитања и образовања, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење односно извод из казнене евиденције 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 међунарадним
правом без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, уверење основног и вишег суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак (оригинал
или оверена фотокопија), уверење привредног суда да нису
осуђивани правноснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности, радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби. доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења посебног уговора о
међусобним правима и обавезама. доказ о познавању језика
на коме се остварује васпитно-образовни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. 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. Кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу
Националне службе за запошљавање „Послови”, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити у правној служби, односно код секретара установе
ПУ „Маслачак“, на телефон 020/744-877.

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ

Директор

18420 Блаце, Краља Петра I 3
тел. 027/371-315

УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 140. ст. 1, 2 и 3 и
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017),
и то: да има одговарајуће образовање за васпитача или
стручног сарадника стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет односно групе предмета, (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, и
да има најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања или образовање за васпитача
или стручног сарадника стеченим на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и да имају најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања или 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, и да имају најмање десет година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; да има 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
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на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005
године, образовни профил: Пољопривреда, производња и
прерада хране, смер - општи; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова
или да је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или положио стручни испит (испит за лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС
- Просветни гласник“ бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
4/99, 3/03, 4/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/8, 5/11, 8/11,
11/12 и 9/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или

давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добора заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање по члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017)
и да је држављанин РС.
ОСТАЛО: Кандидат доставља оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из књиге рођених, уверење о држављанству не старије од 6 месеци, лекарско
уверење доставља изабрани кандидат при закључењу
уговора о раду, уверење да није осуђиван прибавља установа; потврду са факултета о положеним испитима из психологије, педагогије, методике у вредности од 30 бодова
и 6 бодова праксе или потврду о положеним испитима из
педагогије и психологије или потврду о положеном стручном испиту. Рок за достављање докумената је 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу: Средња школа
Блаце, Краља Петра I 3, 18420 Блаце, контакт телефони:
027/371-315, 371-533.

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
УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба да
испуњавају следеће услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања и чланом 6
став 1 тачка 4 подтачка 5 Правилника 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом на конкурс сматра
се одштампан попуњен пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који је приложена следећа документација: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверена фотокопија уверења (не старије од 6 месеци) полицијске
управе 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; 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 изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Приложена документација се не враћа. Пријаве треба слати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити путем телефона 026/617-390.
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Наука и образовање

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”

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

Наставник ликовне културе

са 30% радног времена (25% за
наставника ликовне културе и 5%
за слободне активности Цртање,
сликање и вајање), на одређено
време ради замене одсутног
запосленог или до преузимања
запосленог

Наставник хемије

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

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

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

Професор италијанског језика

са 44% ангажовања, на одређено
време до повратка радника са друге
дужности, а најдуже до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
италијански језик и књижевност; мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил италијански језик и књижевност).

Професор клавира

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста;
дипломирани музичар - пијаниста, академски музичар пијаниста, мастер музички уметник - професионални статус:
клавириста.

Професор хармонике

на одређено време до повратка
радника са друге дужности, а
најдуже до 08.12.2021.
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење акордеониста;
дипломирани музичар - акордеониста, академски музичар
акордеониста, мастер музички уметник - професионални
статус - акордеониста или хармоникаш.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и услове прописане прописане чл. 139 и 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. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографију, оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 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 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, у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017). У склади
са чланом 153 став 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017),
кандидати попуњавају и пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
Пријаве се достављају непосредно или путем поште, са
назнаком „Пријава на конкурс”, на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара, на
телефон број 026/4622-534.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

25260 Апатин, Српских владара 24
тел. 025/772-919, 025/773-316

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: 1. да кандидат поседује одговарајуће образовање из чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора; 4.
најмање осам година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има држављанство Републике Србије; 6. знање
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад; 7. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Директор се бира
на период од четири године. Кандидат који буде изабран
за директора, а нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: доказ о одговарајућем образовању, извод из књиге
држављана, издат у претходних шест месеци или оверену
фотокопију истог, оверену фотокопију или препис лиценце
за наставника, односно психолога или педагога, потврду о
стеченом радном стажу у области образовања и васпитања
од послодавца где га је стекао (потврда мора да садржи
назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на
које је кандидат био распоређен и време трајања рада из
области образовања и васпитања), лекарско уверење са
утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и ученицима, издато у претходних
шест месеци, уверење да није осуђиван за дела из тачке 8
конкурса. Поред наведеног, уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцене спољашњег вредновања. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се на горенаведену адресу основне школе.

Школа је знање,
посао је занат
17.01.2018. | Број 760 |
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Наука и образовање

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНОПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Професор пољопривредне групе
предмета (Пољопривредна
техника - обука вожње
трактора; оправка и одржавање
пољопривредне технике)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајући степен и врста школске спреме:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 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 врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у средњој школи: дипломирани инжењер пољопривреде
за механизацију пољопривреде, дипломирани инжењер
пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди, дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику, дипломирани инжењер
пољопривреде смерови: механизација, пољопривредна
техника, или пољопривредна техника и рационализација,
дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство, дипломирани машински инжењер за аутоматско
управљање (са изборним програмом пољопривредне
машине), мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку пољопривредна
техника); 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; 2) психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3) да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) знање српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад; 6) лице из тачке 1
мора имати претходно положен специјалистички испит за
возача моторних возила - инструктора. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет презентацији Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати уз пријавни формулар подносе: оверен препис 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 бодова; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); уверење да нису
осуђивани; уверење о положеном специјалистичком испиту за возача моторних возила - инструктора. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника
и стручног сарадника врши се ужи избор кандидата који се
упућују на претходну проверу психофизичких способности
за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријавне формуларе са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс - наставник
пољопривредне групе предмета” или лично предати секретару школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
25000 Сомбор
Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Стручни сарадник - библиотекар
на одређено време ради замене
преко 60 дана, до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: 1) одговарајући степен и врста школске спреме:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 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
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
6/96, 3/2010... 3/17) - 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; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) 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;
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Кандидати уз пријавни формулар подносе: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања, са најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
бодова; уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија); уверење да нису осуђивани. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и
стручног сарадника врши се ужи избор кандидата који се
упућују на претходну проверу психофизичких способности
за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријавне формуларе са потребном документацијом доставити на адресу школе, или лично предати секретару школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

на 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;
држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чл.
139 ст. 1 тачка 5 и чл. 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1. биографију (уколику је кандидат са радним
искуством - податке о радном искуству и пословима које
је обављао); 2. оверену фотокопију дипломе; 3. уверење
о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана подношења
пријаве; 4. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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 - издат од ПУ или суда не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс; 5. доказ о познавању
српског језика доставља кандидат који није стекао диплому
на српском језику. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар кандидат попуњава на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. У поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности за рад
са ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања
применом стандардизованих поступака. Пријаве се примају
путем поште на адресу школе. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у листу “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810, 415-699

Наставник стручне групе
предмета у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство
на одређено време ради замене
одсутне раднице преко 60 дана, по
повратка раднице са одсуства ради
посебне неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17) и члана 3 тачка 1 и
члана 4 тачке 11, 16, 33, 35 и 38 Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Хемија, неметали и графичарство (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 21/15, 11/16 и 2/17); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
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СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“ДР РУЖИЦА РИП”
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене
одсутне раднице преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), 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 (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 21/2015 и 11/2016), звање: виша медицинска
сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска
сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша
медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар.

Наставник енглеског језика

са 31% радног врмеена, на одређено
време ради замене одсутне раднице
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2017) за наставника енглеског језика
средње стручне школе, у складу са одредбама Правилника
о степену и врсти образовања наставника из општеобразововних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 13/2016 и 2/2017), звање:
провесор, 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).
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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; држављанство
Републике Србије; знање српског језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет презентацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школи. Уз пријаву
кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оригинал или оверену
фотокопију доказа о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс; оригинал или
оверену фотокопију доказа о знању српког језика на којем
остварује образовно-васпитни рад - диплома о стеченом
средњем, вишем или високом образовању или потврда
о положеном испиту из језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности доставља се пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Пријаве се подносе непосредно или путем препоручене поште на адресу школе, са назнаком “Конкурс
за пријем у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија неће разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

СУБОТИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ИВАН САРИЋ“

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама образовања и васпитања и чл. 2-7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), а то су: одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице које има завршене ове студије другог степена, мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника ове врсте школе односно средње стручне школе
за подручја рада машинство и обрада метала,еЕлектротехника, саобраћај и металургија, педагога и психолога, дозвола за рад (положен стручни испит) за наставника, педагога или психолога, да је савладао обуку и да има положен
испит за директора установе, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад, да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде
лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ
у вршењу раније дужности. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да предност за избор директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао
неко од звања према прописима из области образовања.
Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да кандидат
за директора установе образовања и васпитања не може
да оствари предност приликом избора ако је у току избора
утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем
високом образовању у складу с чл. 140 Закона, оверену
копију доказа о дозволи за рад наставника или стручног
сарадника, доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима, уверење да
није осуђиван, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона,
оригинал или оверена копија уверења привредног суда да
није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности, не старије од 30 дана, оригинал или оверена копија уверења основног суда да против њега није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању

притвора пре подношења оптужног предлога -за кривична
дела одређена у чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) не старије од 30 дана, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених - доставља кандидат који је променио презиме или име
након издавања дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, оверену копију доказа
да зна српски језик (оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факултету на српском
језику или уверење о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе), оверену копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - доставља
кандидат који је претходно обављао дужност директора,
биографију са кратким прегледом радних ангажовања,
предлог програма рада директора школе. У складу са чл.
123 став 14 Закона кандидат може да достави и оригинал
или оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду. Директор школе се именује на период
од 4 године. Изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност. Директору који не положи
испит за директора у року од две године од дана ступања
на дужност, престаје дужност директора. Копије доказа
које се подносе при конкурисању за избор директора оверавају се од стране надлежног органа,у супротном неће се
узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона
на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа доставио и доказ да зна српски језик. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу,
са назнаком ,,Конкурс за избор директора“. Информације о
конкурсу могу се добити путем телефона број: 024/552-031.

ШАБАЦ
ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3
тел. 015/449-280, 449-331

Наставник физике

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017) прописани су степен и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту наставник физике, и то: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор
физике и основе технике, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену
физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну
школу, дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар
- медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер
професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер
професор физике и информатике, дипломирани физичар
- мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике
- хемије, мастер; дипломирани професор физике - информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике
- мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена физика и информатика - мастер, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике
и хемије за основну школу - мастер; мастер професор математике и физике; мастер професор информатике и физике;
дипломирани физичар - информатичар. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из
области физике.
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Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017) прописани су
степен и врста образовања за извођење наставе и других
облика образовно-васпитног рада на радном месту наставник математике, и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за
рачунарство и информатику, дипломирани математичар
- информатичар, професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике
и физике, мастер професор математике и информатике,
мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике - мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије
- математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, дипломирани математичар
и информатичар, дипломирани математичар - механичар.
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.

Наставник хемије

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

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/343-326

Наставник географије

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2018. године, са 60%
радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Психолог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник француског језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета,
са 56% радног времена

Финансијско-административни
сарадник
на одређено време до повратка
одсутног радника, а најдуже до
31.08.2018. године

УСЛОВИ: 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 и 13/2017), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став
1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/17), посебне услове из Правилника о организацији
и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Вук
Караџић” Шабац.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; 2) доказ да је кандидат 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); 3) уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 4) извод из матичне
књиге рођених; 5) 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; 6) краћу биографију. Кандидат који буде изабран
дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима - не старије од 6 месеци. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства.
Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на
адресу: Основна школа „Вук Караџић“ Шабац, Вука
Караџића 14. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“
31210 Пожега, Светосавска 5
тел. 031/812-341

Медицинска сестра - васпитач

у јасленој васпитној групи, на
одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, IV степен стручне
спреме, средње образовање, медицинска сестра васпитач
и лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије), на којима је оспособљено за рад са
децом јасленог узраста- васпитач.

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: 1) VI или VII степен стручне спреме, одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије) или на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године - васпитач, у складу са законом.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и следеће услове: 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова наведених под 1, 3 и 5
овог конкурса саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
за услов наведен под 2 текста конкурса прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Кандидати прилажу: формулар за пријаву на конкурс, личну и радну биографију са
адресом и контакт телефоном – CV, оверену копију дипломе
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
уверење да нису осуђивани (уверење МУП-а, не старије од
6 месеци); 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).
Пријаву са наведеном документацијом доставити лично
или путем поште на адресу: Предшколска установа „Олга
Јовичић Рита“ Пожега, Светосавска 5. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКA-ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звању професора
струковних студија за ужу научну
област Туризам
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука из уже научне области за коју се бира, завршен
економски факултет - смер туризам, објављени стручни и
научни радови из области за коју се бира, способност за
наставни рад и педагошко искуство у високом образовању.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник у звању професора
струковних студија за ужу научну
област Психолошке науке

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор
наука, завршен филозофски факултет - група за психологију, објављени стручни и научни радови из области за који
се бира, способност за наставни рад и педагошко искуство
у високом образовању.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Матодика
наставе математике

са 50% радног времена

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе биографију, оверену фотокопију дипломе о магистратури и завршеном факултету, списак научних и стручних радова, доказ
о педагошком искуству. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом Школе, Правилником
организацији послова о систематизацији радних места и
Правилником о избору у звање наставника и сарадника.
Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених радова доставити на CD-у уређено у MS Word-у и у штампаној
форми. Пријаве на конкурс се достављају у року 8 дана од
дана објављивања конкурса на адресу школе, Трг Светог
Саве 34, Ужице.

ОСНОВНА ШКОЛА “БРЕКОВО”
31234 Бреково
тел. 031/897-224

Наставник биологије

на одређено време ради замене
одустног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, са непуним
радним временом, односно 60%
радног времена, за рад у матичној
школи у Брекову и ИО Добраче
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1)
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17) и чл. 3 Правилника 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); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену крвичну санкцију и
за које није, у складу са законом утврђено диксриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (доказ о познавању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није
стекао диплому на српком језику). Уз одштампани образац пријавног формулара кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и
потврду или уверење о неосуђиваности из чл. 139. ст.1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Психолошку процену способности кандидата за рад са ученицима извршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс поднети лично или слати на
адресу Основна школа „Бреково“, 31234 Бреково, са назнаком „За конкурс”. Образац пријавног формулара кандидати
преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу “Ново на сајту”. Рок за подношење
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У пријави обавезно навести контакт телефон.

www.nsz.gov.rs

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952, 511-078
e-mail: uefak@uefu.kg.ac.rs

на одређено време од 3 године реизборност

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 124е ст.1 Статута Универзитета у
Крагујевцу и чл. 92б Статута Учитељског факултета у Ужицу; студент докторских академских студија одговарајуће
научне области који је претходне нивое студија завршио
са просечном оценом најмање 8, који показује смисао за
наставни рад и други услови прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и
Статутом Учитељског факултета у Ужицу. Кандидати уз
пријаву достављају: биографију; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; порврду надлежног
органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична
дела прописана чл.72. ст.4 Закона о високом образовању
и чл. 124е ст.1 Статута Универзитета у Крагујевцу; уверење суда да против кандидата није покренута истрага и
да није подигнута оптужница; оверене копије диплома или
уверења о претходним завршеним нивоима студија; списак стручних и научних публикација; друге доказе којима
се доказује испуњење прописаних услова. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документима са назнаком “За конкурс”, доставити на адресу: Учитељски факултет у Ужицу, Трг Светог
Саве 36.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26

Конкурс објављен 15.11.2017. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: наставник
технике и технологије, техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
за школску 2017/2018. године, до 31.08.2018. године. У осталом делу конкурс је непромењен.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
17.01.2018. | Број 760 |
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ВАЉЕВО

В РА Њ Е

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ,
ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник у звање доцента
за научно-стручну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна
област Рачунарска техника
на одређено време до пет година

Наставника у звање доцента
за научно-стручну област
Правне науке, уже стручне
области Правна теорија и
историја и Међународно право и
међународни односи
на одређено време до пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Статута
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на
горенаведену адресу.

ОШ “ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ”
14202 Рајковић
тел. 014/68-469

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи и
издвојеним одељењима Буковац,
Ђурђевац, Кључ Толић

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
(породиљско одсуство и нега детета)
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос предиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене члановима 139, 140, 141 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017), и то: 1) да имају одговарајуће образовање
у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система
образовања и васпитања, као и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биографију; диплому или уверење о
стеченом образовању са исправом којом се доказује да је
кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да је положио
стручни испит (оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или
оверена копија); извод из матичне књиге риђених (оригинал
или оверена копија); уверење о неосуђиваности (оригинал
или оверена копија); лекарско уверење (прилаже кандидат
који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о
раду); доказ о знању српског језика уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Пријаве
слати на горенаведену адресу.
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ВРШАЦ
ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22
тел. 013/839-832

Бујановац
Карађорђе Петровића
тел. 017/651-257

Наставник предметне наставе у
шестом разреду

Директор

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140. став 1. и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” број 88/2017) и то: да има одговарајуће високо
образовање стечено на 1) 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 педагошке науке; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; да
кандидат да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као иа за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобрачаја и
против човечностии других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
има дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни
испит за наставника или стручног сарадника; савладана
обука и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на дужности); најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; знање језика на коме се остварује образовно
васпитни рад (српски језик). Комисија за избор директора
цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника). 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 школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника те врсте
школе, дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни
испит за наставника или стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање 10 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву подноси:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију доказа о положеном испиту за лиценцу
или стручном испиту; доказ о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана
139. став1. тачка3. Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од шест месеци); доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену сполашњег вредновања
за кандидата који је предходно обављао дужност директора школе; биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико кандидат
поседује такав извештај. Лекарско уверење (не старије од
шест месеци) доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Пријаве доставити непосредно
или путем поште на адресу школе, са назнаком: “Конкурс
за директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника предметне
наставе у шестом разреду треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање, VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани дефектолог; 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 насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

на мандатни период од 4 године

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Докази о испуњавању горенаведених
услова достављају се уз пријаву, осим доказа да лице има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, који се доставља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
поред краће биографије доставе у оригиналу или овереном
препису/фотокопији следећу документацију: 1) извод из
матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци, 3) диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању; 4) доказ о неосуђиваности;
5) уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Пријаве на конкурс
са траженом документацијом могу се поднети лично или
поштом на горенаведену адресу. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.
Додатне информације се могу добити на телефон 013/839832. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Оглас објављен у листу „Послови” број 756 од
20.12.2017. године, за радно место професора
информатике и рачунарства са 100% радног времена, на одређено време до повратка професора са
функције директора школе, поништава се у целости.

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

Професор рачунарства и
информатике

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка професора са
функције директора школе
УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани
информатичар; професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови
осим енергетског; дипломирани инжењер електронике,
сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани
инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;
дипломирани инжењер организације за информационе
системе, одсеци за информационе системе и информа-
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Наука и образовање
ционе системе и технологије; дипломирани инжењер
организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани
инжењер информатике, односно дипломирани инжењер
рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика,
економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија;
дипломирани информатичар; дипломирани информатичар
– пословна информатика; (дипломирани информатичар
– професор информатике; дипломирани информатичар –
мастер; дипломирани професор информатике – мастер;
дипломирани информатичар – мастер пословне информатике; дипломирани инжењер организационих наука – мастер, студијски програм Информациони системи и технологије; мастер математичар; мастер информатичар; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер
информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи
и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске
науке). Лица из става 1. ове тачке која су стекла академско
звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија,
положено најмање пет информатичких предмета (од тога
најмање један из области Програмирање и најмање један
из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика, што доказују
потврдом издатом од стране високошколске установе.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице
које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених најмање пет информатичких
предмета (од тога најмање један из области Програмирање
и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице
које је на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.
ОСТАЛО: Уз пријаву потребно је приложити: краћу биографију, доказ о испуњености услова из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр.88/17), оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, доказ о адреси на којој станује
кандидат (као доказ овог услова кандидат може доставити
било који документ издат од надлежног органа), доказ о
знању српског језика ( ако кандидат прилаже диплому о
завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе за овај услов), уверење о држављанству РС. Право на учешће на конкурсу нема кандидат који
је осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна у трајању од најмање
три месеца или које је осуђено за; кривично дело насиље у
породици; одузимање малолетног лица; запуштање и злостављање малолетног лица или за кривично дело давање
или примање мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изрчену санкцију, ни лице
за које је у складу са законом утврђено дискриминаторско
понашање, о чему ће школа прибавити доказ. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду, дужан
је да достави уверење о здравственој способности за рад.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаву са неопходном документацијом
слати на горенаведену адресу. Напомена: на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављен
је формулар који се попуњава приликом пријављивања на
конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар је
доступан у делу „Ново на сајту”.

Наставник пословне
информатике

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка професора са
функције директора школе
УСЛОВИ: дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика,
економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија;
професор математике, смер рачунарство и информатика;
дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике; дипломирани инжењер
електронике, смер рачунарске технике и информатике; дипломирани инжењер организације рада, смерови

Бесплатна публикација о запошљавању

кибернетски и за информационе системе; дипломирани
инжењер електронике, смер - примењена електроника;
професор информатике; дипломирани инжењер информатике; дипломирани инжењер информатике и статистике; дипломирани информатичар - пословна информатика;
професор технике и информатике; дипломирани математичар; мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије у области економије, студијска група
Статистика, односно Информатика или мастер студије у
области економије, студијска група Статистика, односно
Информатика; мастер инжењер организационих наука,
претходно завршене основне академске студије у области
организационих наука, студијски програм Менаџмент и
организација, студијска група Информациони системи и
технологије; мастер математичар; мастер информатичар;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер
инжењер информационих технологија; мастер инжењер
организационих наука (смер Информациони системи и
технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске
науке); мастер професор технике и информатике.Лице из
алинеја шеснаеста до двадесете која су стекла академско
звање мастер, морају да има у оквиру завршених основних
академских студија положено најмање пет информатичких
предмета, од тога најмање један из области Програмирање
и два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство.
ОСТАЛО: Уз пријаву потребно је приложити: краћу биографију, доказ о испуњености услова из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр.88/17), оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, доказ о адреси на којој станује
кандидат (као доказ овог услова кандидат може доставити било који документ издат од надлежног органа), доказ
о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о
завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе за овај услов), уверење о држављанству РС. Право учешћа на конкурсу нема кандидат који је
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна у трајању од најмање
три месеца или које је осуђено за; кривично дело насиље у
породици; одузимање малолетног лица; запуштање и злостављање малолетног лица или за кривично дело давање
или примање мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изрчену санкцију, ни лице
за које је у складу са законом утврђено дискриминаторско
понашање, о чему ће школа прибавити доказ. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду, дужан
је да достави уверење о здравственој способности за рад.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаву са неопходном документацијом
слати на горе наведену адресу. Напомена: на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављен
је формулар који се попуњава приликом пријављивања на
конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар је
доступан у делу „Ново на сајту”.

Наставник физичког васпитања

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор 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; дипломирани професор физичког васпитања
кинезитерапије – мастер; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије. Уз пријаву потребно је приложити: краћу
биографију, доказ о испуњености услова из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.88/17), оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању, доказ о адреси на којој станује кандидат (као доказ овог услова кандидат може доставити било који документ издат од надлежног органа), доказ
о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о
завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе за овај услов), уверење о држављанству РС. Право на учешће на конкурсу нема кандидат који
је осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна у трајању од најмање
три месеца или које је осуђено за; кривично дело насиље у
породици; одузимање малолетног лица; запуштање и злос-

тављање малолетног лица или за кривично дело давање
или примање мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изрчену санкцију, ни лице
за које је у складу са законом утврђено дискриминаторско
понашање, о чему ће школа прибавити доказ. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду, дужан
је да достави уверење о здравственој способности за рад.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаву са неопходном документацијом
слати на горе наведену адресу. Напомена: на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављен
је формулар који се попуњава приликом пријављивања на
конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар је
доступан у делу „Ново на сајту”.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник математике

у другом образовном циклусу,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 89% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и
посебне услове утврђене у чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017), члану 3 став 1 тачка 9 Правилника 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), као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе, и то: 1) да
има одговарајуће високо образовање, те да има следећи
стручни назив за занимање за радно место: професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар
за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије), професор
хемије - математике, професор географије - математике,
професор физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар. 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.
Канидат треба да испуњава и следеће услове: 2) да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија и након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; 3) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
4) 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;
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за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да је држављанин РС; 6) да зна језик на којем
се изводи образовно-васпитни рад; 7) да је пунолетан; 8)
да има извршену проверу посебних способности сходно
чл. 154 ст. 5 Закона о основама система образовања и
васпитања. Ови услови доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада.
ОСТАЛО: У пријави на конкурс кандидат је дужан да
приложи: 1. одштампани примерак пријавног формулара који се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете; 2. фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. додатак дипломи или потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ;
4. уверење о држављанству; 5. извештај о извршеном
лекарском прегледу доставља се пре закључења уговора о раду од стране изабраног кандидата; 6. извештај из
казнене евиденције МУП-а школа прибавља по службеној дужности; 7. извод из матичне књиге рођених; 8. кандидати са вишом стручном спремом достављају потврду
о заснованом радном односу на неодређено време и о
трајању истог у другој установи. Фотокопије приложених
докумената морају бити оверене, а документа под тачкама 4 и 7 не старија од шест месеци. Рок за подношење
пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
23000 Зрењанин

1. Наставник стручне групе
предмета на мађарском језику:
Пословна комуникација,
Предузетништво, Економика
туристичких и угоститељских
предузећа, Основи трговине,
Техника продаје и услуге
купцима, Практична настава образовни профил Трговац

на одређено време, са 87% радног
времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и
13/2017 - одлука УС), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није 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 Р.
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Србије, 5. зна српски језик и језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. У складу са Правилником о
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета стручних сарадника и васпитача у стручним школама.(„Сл. гл. РС - Просветни гл.“ бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016-испр, 13/2016, 2/2017), Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада економија, право и администрација („Сл. гл. РС Просветни гл.“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016 и 2/2017). За радно место под бр.1
(настава на мађарском језику). Пословна комуникација:
дипл економиста, дипломирани економиста-менаџер у
рачуноводству и ревизији,дипломирани економиста-менаџер у трговини, мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије,
мастер инж.организационих наука, претходно завршене основне академске студије на програму Менаџмент
и организација, студијска група Менаџмент. Предузетништво: дипломирани економист; дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство,
смер хотелијерски менаџмент; дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији;
дипломирани економиста - менаџер за финансије и банкарство; дипломирани туризмолог; мастер економиста;
мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму
или Менаџер у хотелијерству. Економика туристичких и
угоститељских предузећа. (1) дипломирани економиста
- менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; (2)
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство,
смер хотелијерски менаџмент; (3) дипломирани менаџер
у хотелијерству; (4) дипломирани менаџер у туризму; (5)
дипломирани економист; (6) дипломирани економиста у
области управљања хотелијерством; (7) дипломирани
економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (8)
мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије; (9) мастер туризмолог; (10) мастер економиста, претходно завршене
основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству.
Лице из подтач. (7)-(10) треба да је у току студија изучавало наставне садржаје из области предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа. Основи
трговине, Техника продаје и услуге купцима:дипл економиста, дипломирани економиста-менаџер у рачуноводству и ревизији, мастер економиста,претходно завршене
основне академске студије у области економије, Практична настава (за образовни профил”Трговац”- дипломирани економист; дипломирани економиста - менаџер
у рачуноводству и ревизији; дипломирани економиста
- менаџер у трговини; мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије у области Економије.

2. Наставник стручне групе
предмета: Рачуноводство,
Рачуноводство у трговини,
Принципи економије,
Финансијско-рачуноводствена
обука
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ за пријем у радни однос: Учесник конкурса поред
општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1. има
одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и

лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; 2 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 Р.Србије; 5. зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. У складу са Правилник о врсти образовања наставника из општеобразовних предмета стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни
гл.“ бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр, 13/2016, 2/2017),
Правилник о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада економија, право и администрација („Сл. гл. РС - Просветни гл.“, бр.16/2015, 11/2016,
2/2017), Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство
и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016 и 2/2017). За радно место под
бр 2. Рачуноводство, принципи економије, финансијско
рачуноводствена обука: дипломирани економиста; (2)
дипломирани економиста смера финансијски, банкарски
и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста за
рачуноводство и ревизију; (4) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у
области економије;(5) дипломирани економиста у области
међународног пословања, Рачуноводство у трговини: (1)
дипломирани економист; (2) дипломирани економиста
- менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у
области Економије. Лице из подтачке (3) ове тачке треба да је на основним академским студијама изучавало
наставне садржаје из области предмета Рачуноводство.

3. Наставник математике

на одређено време, са 50% радног
времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017
- одлука УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; б) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. - Изузетно, наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. 2има 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 Р.Србије, 5. зна српски језик и језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. У складу са
Правилником о врсти образовања наставника из општеобразовних предмета стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни гл.“ бр. 8/2015,
11/2016,13/2016-испр, 13/2016, 2/2017), Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
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Наука и образовање
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
економија, право и администрација („Сл. гл. РС - Просветни гл.“ бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 Правилник о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
трговина, угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни
гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016 и 2/2017).
За радно место под бр. 3 професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани математичар
- информатичар; дипломирани математичар - професор
математике; дипломирани математичар за математику економије; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор математике
и рачунарства; професор информатике - математике; професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом Основи
геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани
професор математике - мастер; дипломирани математичар
- мастер; мастер математичар; мастер професор математике. Лице из тачке 13) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима Математика
или Примењена математика (са положеним испитом из
предмета Геометрија или Основи геометрије). Наставу и
друге облике образовно-васпитног рада из предмета математика у подручју рада Економија, право и администрација може да изводи: - дипломирани математичар - мастер
математике финансија.

4. Наставник услуживања настава у блоку, професионална
пракса за образовни профил
конобар
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најдуже до 31.08.2018. године, са
20% радног времена.

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова
прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014 и 13/2017 - одлука УС), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања
које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем; 2 да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3 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 Р.Србије; 5. зна српски језик и
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. У
складу са Правилником о врсти образовања наставника из општеобразовних предмета стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС
- Просветни гл.“ бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр,
13/2016, 2/2017), Правилник о степену и врсти обра-

зовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада економија,право и администрација („Сл. гл. РС - Просветни гл.“ бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017), Правилник
о степену и врсти образовања наставника,стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016 и 2/2017). За радно место под бр. 4:
наставник практичне наставе Услуживање (настава у
блоку) професионална пракса - за образовни профил
конобар: (1) конобар - специјалиста (положен специјалистички испит и петогодишње радно искуство
у струци стеченим после специјалистичког испита).
Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену
стручне спреме 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; 4. доказ
о испуњавању услове из члана 139. став 1.тачка 5
Закона о основама система образовања и васпитања
односно да је лице стекло средње, више или високо
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија); 5. оригинал или
оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим
кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања; 6. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса
је 15 дана, рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на
адресу: Економско-трговинска школа „Јован Трајковић“, 23000 Зрењанин, Скерлићева бб, са назнаком
„За конкурс”.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Развојна агенција Србије

ПОДРШКА ПРЕРАЂИВАЧКОЈ
ИНДУСТРИЈИ
Развојна агенција Србије расписала је јавни позив за подршку
секторима прерађивачке индустрије, вредности од око 45 милиона
динара, који ће бити отворен до утрошка средстава. Право учешћа
имају мала и средња предузећа која се баве производњом, прерадом
или услугама из сектора прерађивачке индустрије, и то: индустрија
машина и опреме, прехрамбена индустрија, дрвна и индустрија намештаја и идустрија гуме и пластике.
Предузетници ће имати прилику за суфинансирање и до 50 одсто оправданости пројекта, односно до максимално два милиона
динара бесповратних средстава. Суфинансираће се пројекти који се
односе на уређење пословања у складу са међународним стандардима, унапређење постојећих и развој нових производа, нови дизајн
производа и амбалаже, као и набавку и имплементацију специјализованог софтвера.
Право на бесповратна средства имаће и пројекти који се односе
на израду студије изводљивости кроз употребу ИКТ система, као и
студије о процени утицаја нових пословних процеса на животну средину, проширење производних капацитета и наступи на међународним сајмовима.
Више информација о програму и пратећа документација налазе
се на сајту www.ras.gov.rs.

Завршена обука за израду уникатних
предмета од глине за особе са инвалидитетом

ИЗЛОЖБА РАДОВА
Филијала Лозница НСЗ је поводом завршетка обуке за ручну
керамику за особе са инвалидитетом организовала изложбу радова
полазника, која је одржана у Канцеларији за младе у Лозници, где је
и извођена обука. Стечена знања и креативне способности полазника
за израду уникатних предмета од глине дошли су до изражаја у изложбеним експонатима од керамике.
Предавач Ксенија Петровић је у име извођача обуке, Агенције за
образовање „Академија“ из Чачка, истакла да су полазници показали
огромну мотивисаност, дисциплинованост и жељу за знањем.
У кратком периоду од месец дана полазници су савладали технике обликовања глине, припрему калупа и ливење, сушење ручно
обликованих предмета и сушење предмета извађених из калупа,
припрему за печење, слагање предмета у пећ и праћење процеса
печења и на крају поступак глазуре, глазирања и декорисања бојитељима и оксидима на већ осушеним предметима.
Тијана Јосић, директорка Филијале Лозница НСЗ, истакла је да
је филијала у 2017. години реализовала активне мере у које су укључене особе са инвалидитетом кроз програме стручне праксе, самозапошљавања, субвенције за послодавце за запошљавање особа са
инвалидитетом, јавне радове и обуке за тржиште рада. Обуке за тржиште рада намењене су теже запошљивим категоријама, којима се
на овај начин пружа прилика да стекну стручна, теоријска и практична знања и вештине, са циљем повећања њихове конкурентности
на тржишту рада и унапређења запошљивости.
Зорица Гачић
Бесплатна публикација о запошљавању

Сомборско удружење старих заната у сарадњи са
Националном службом за запошљавање

ДЕЦА УПОЗНАЈУ ТАЈНЕ
СТАРИХ ЗАНАТА

Сомборско удружење старих заната је у сарадњи са Националном службом за запошљавање одржало неколико радионица у оквиру којих су деца са сметњама у развоју научила прве кораке у освајању тајни занатског рада. Можда ће баш неко од њих бити будући
медоколачар, израђивач сувенира или ће се бавити неким другим занатом. У сваком случају радионице попут ове помоћи ће ученицима
школе за васпитање деце са смењама у развоју да пронађу свој пут и
развију способност да стварају.
Прва лекција била је из медоколачарства.
„Данас смо учили о старим занатима и бојили смо срце, које ћу
ја да поклоним својој мами да јој покажем колико је волим“, каже Лидија Крон, ученица осмог разреда ОШ „Вук Караџић“.
„Научили смо да бојимо лицидерско срце. Поклонићу га наставници“, каже Снежана Бранчић, ученица петог разреда.
„Лицидерско срце правимо од меда, брашна и воде. То је стара
рецептура. Радимо једно срце недељу дана, јако пуно посла има са
њим“, наводи Нели Јановић, медоколачар.
Весна Зарић је после губитка посла одлучила да прави сувенире
са мотивима Сомбора. Каже да је занат и сама учила, али данас јој он
испуњава време и живи од њега.
„Почела сам прво декупаж - лепити салвете на разне предмете. После сам почела да осликавам стакло. То је било више из хобија.
Када сам видела да ми иде, онда сам почела мало озбиљније тиме
да се бавим, па сам отишла на курс у Пергамони“, каже Весна Зарић.
„Радионице као што је ова су значајан корак да занате украдемо од заборава, тако да је лепо што постоји шанса да се види овако
нешто. Ми, такође, имамо обуке у које уводимо младе према потребама“, каже Гордана Предојевић, саветник у Националној служби за
запошљавање у Сомбору.
Очувања старих заната нема без оваквих радионица. Занатлије
кажу да их треба држати чешће, али да треба заинтересовати децу и
у млађем узрасту, која би кроз игру научила да праве играчке, сувенире, јер можда ће им то помоћи да лакше пронађу пут којим ће ићи.
Извор: http://www.rtv.rs

Нови Пазар

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
Захваљујући успешном спровођењу свих мера активне политике запошљавања, у филијали Националне службе за запошљавање у
Новом Пазару завршетак 2017. године обележили су добри резултати.
Број запослених у прошлој години порастао је за 28 одсто у односу на
исти период 2016. године, а запослена је укупно 7.351 особа са евиденције Филијале Нови Пазар.
„Кроз програме самозапошљавања омогућили смо да 103 особе са
евиденције покрену сопствени бизнис, а 127 незапослених из категорије
теже запошљивих добило је субвенције за запошљавање. У програм јавних радова укључене су 172, док је кроз програм стручне праксе прошло 106 особа“, истакла је Аида Бојаџић из Филијале Нови Пазар НСЗ.
Она је додала да се током 2017. године много радило на спровођењу
обука за тржиште рада и да ће се тим наставити и у 2018. години.
„У складу са захтевима тржишта рада организовали смо обуке
за куваре, козметичаре, вођење пословних књига, кројење и шивење.
Ове године имаћемо средства усмерена првенствено на специјалистичке информатичке обуке“, каже Аида Бојаџић.
Тренутно је на евиденцији новопазарске филијале Националне
службе за запошљавање 18.408 незапослених.
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Национални програм преквалификација у ИТ сектору

СИГУРАН ПОСАО

Сви полазници би требало да буду уписани најкасније до краја јануара, а програм обука за
рад на позицији програмера-почетника и савладавање неког од најпопуларнијих програмских
језика – Java, Java Script, PHP, .Net и C, трајаће све до јула
Програм Уједињених нација за развој (УНДП) завршио је селекцију девет школа и институција које ће бити извођачи обука, односно које ће током 2018. године спровести осамнаест курсева у оквиру
Националног програма обука за преквалификације у ИТ сектору,
Канцеларије за ИТ и еУправу.
У овом кругу обезбеђена су места за укупно 700 полазника широм Србије, од тога 490 у Београду, 80 у Нишу, 45 у Новом Саду, 33 у
Чачку, 20 у Ваљеву и по 16 у Суботици и Зрењанину.
„Институције са којима је потписан уговор имају споразуме о сарадњи са најрелевантнијим ИТ компанијама. Тако су у самом старту
обезбеђене стручне праксе за више од 75 одсто кандидата. То је знак
да приватни сектор има поверења у висок квалитет националних
обука и да је спреман да пружи прилику онима који желе да се преквалификују. Подсећам да је за само месец дана након прошлог, првог
круга обука, више од 70 одсто кандидата добило прилику за усавршавање у најуспешнијим ИТ компанијама на нашем тржишту“, каже
Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу.
У складу са договореним роковима, школе ће до средине јануара
објавити програм обука и детаљан распоред предавања. Након тога
почеће друга фаза селекције, у коју су се пласирала 2.042 кандидата.
Обуке су наставак успешног пилот-пројекта, покренутог на предлог
Министарског савета за информационе технологије и иновационо
предузетништво, којим председава председница Владе Србије Ана
Брнабић. У оквиру пилота до сада је обучено 97 полазника, до којих
је 70 одсто похађало стручну праксу или нашло посао у некој од ИТ
компанија. У другом кругу за програм преквалификација пријавило се
12.300 кандидата.

Програм преквалификација покренут је ради обезбеђивања кадрова у ИТ сектору и смањења незапослености. Креиран је на основу истраживања које је показало да у наредних годину дана 118 ИТ компанија у Србији планира да запосли 1.000 програмера - почетника.
Сви полазници би требало да буду уписани најкасније до краја
јануара, а програм обука за рад на позицији програмера-почетника
и савладавање неког од најпопуларнијих програмских језика – Java,
Java Script, PHP, .Net и C, трајаће све до јула.
Минимални број сати обуке је 250, док ће неке одабране школе
имати и много више часова. Обуке ће спроводити Електротехнички факултет, Факултет организационих наука, школа рачунара CET,
SEEICT, Линк група, Универзитет Метролопитан, Факултет техничких
наука у Чачку, Војвођански кластер напредних технологија и Нишки
кластер напредних технологија.

Нови сервис за електронску трговину ПКС

КЛИК 3 МРЕЖА

Платформа преко које ће привредници и компаније онлајн, брзо и једноставно,
набављати и продавати робу и услуге, јединствена је у Србији и региону. Онлајн берза
производа и услуга олакшава трансакције, омогућава лакше повезивање привредника и
отварање нових тржишта
Привредна комора Србије је у сарадњи са компанијом „Елком“ креирала платформу за електронску трговину, засновану на једном од најмодернијих софтвера за набавку. Платформа преко које ће привредници и компаније онлајн, брзо и једноставно, набављати и продавати робу
и услуге, јединствена је у Србији и региону. Јединствена онлајн берза производа и услуга олакшава трансакције, омогућава лакше повезивање
привредника и отварање нових тржишта.
„Платформа Клик3Мрежа нови је сервис ПКС, који ће компанијама и предузетницима омогућити ефикасније и сигурније пословање,
олакшати трансакције с пословним партнерима и смањити трошкове“, рекао је председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж и додао да
ће то допринети расту промета, тражње и бити подстицај повећању производње.
„Овај пројекат је још један корак у модернизацији и дигитализацији пословања на српском тржишту. Циљ је да се пословање посредством
ове платформе прошири на цео регион и да наша привреда постане регионални лидер у eCommerce-у“, истиче Чадеж.
„Елком“, који је креирао платформу, представља једну од водећих софтверских компанија у свету, са више од 150.000 корисника и трансакцијама у износу од 100 милијарди америчких долара. Између осталих, Влада Шкотске, позната као најмодернија eCommerce влада у ЕУ, један
је од најзначајнијих „Елкомових“ партнера.
Андреј Павловић, директор „Елкома“ за централну и источну Европу, објашњава да ова мрежа омогућава директну комуникацију са
крајњим корисницима.
„Сваки корисник може да буде и купац и добављач. Добављачи имају могућност да без додатних средстава за промоцију пласирају своје
производе и услуге, а купци на једном месту добијају комплетну понуду на тржишту. Претраживање базе је једноставно и пружа разне могућности: од детаљних информација о селектованом производу и упоређивања, преко информација у реалном времену и увида у целокупни
процес набавке, од стране директора или власника компанија, до финансирања самих трансакција које је планирано у финалној фази“, каже
Павловић.
Платформа Клик3Мрежа доступна је корисницима на веб-порталу повезаном са сајтом Привредне коморе Србије.
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Пословни центар српске дијаспоре у ПКС

СПОНА СА ДОМАЋОМ ПРИВРЕДОМ

Циљ је да се надлежне институције активније укључе у развој бизнис идеја и да се заједно ради
на припреми и реализацији инвестиционих и пословних пројеката српске дијаспоре у нашој земљи

У

Привредној комори Србије већ првих
месеци 2018. године почеће да ради Инвестициони и пословни центар српске
дијаспоре, као тачка контакта, повезивања и подршке онима који раде у иностранству а намеравају да инвестирају у Србији,
најавио је председник ПКС Марко Чадеж на
седници Пословног савета за дијаспору ПКС.
„Комора оснивањем овог центра, у оквиру пројекта Diaspora Investment and Business
Development in Serbia, постаје информативни
пункт, односно спона дијаспоре са домаћом
привредом, државним институцијама и локалним самоуправама“, каже Чадеж.
Оснивање центра је резултат стратешког партнерства са Програмом за развој Уједињених нација, Министарством спољних
послова Србије и Министарством трговине, а
циљ је да се надлежне институције активније
укључе у развој бизнис идеја дијаспоре и да
се заједно ради на припреми и реализацији
инвестиционих и пословних пројеката српске
дијаспоре у нашој земљи.
„Наши људи из дијаспоре на једном месту
моћи ће да добију све потребне информације
о условима, могућностима и подстицајима за
улагања, било да је реч о гринфилд или инвестицијама у постојеће објекте, самосталним или
заједничким инвестиционим подухватима са
партнерима из Србије или иностранства, привредним или инфраструктурним пројектима
који се могу реализовати кроз јавно-приватна

партнерства. Истовремено, привредницима из
Србије повезивањем са нашом дијаспором биће
отворене нове могућности за привлачење инвестиција, пласман робе на другим тржиштима, али и могућност за заједничку производњу
ради извоза, и то кроз партнерства са нашим
људима који живе и раде ван земље“, рекао је
Чадеж.
Дијаспора ће на располагању имати и онлајн базу пројеката и локација за инвестирање Атлас локалних самоуправа, секторске и анализе тржишта, податке о извозној понуди домаћих
компанија и инвестиционим и другим привредним потенцијалима општина и градова.
Чадеж се на седници захвалио представницима Програма подршке Уједињених нација за сарадњу (УНДП) у Србији на, како је
рекао, указаном поверењу да ПКС реализује
ове пројекте као и на финансијској и експерској подршци ове организације. Председник

ПКС је подсетио да је у сарадњи са Удружењем српских привредника из Швајцарске
и Министарством спољних послова и ове године организован Свесрпски самит у Цириху,
као и привредни сајам EXPO 2017, на којем се
представило више од 60 излагача из Србије,
Републике Српске и дијаспоре.
Чадеж је додао и да су организовани многобројни пословни форуми дијаспоре и матице
током године, а домаће компаније су представљене и на сајмовима хране и пића у Канади.
Такође, одржани су сусрети са дијаспором у
Минхену, Паризу, Торонту и Њујорку.
Стелијана Недера, заменица сталне представнице УНДП у Републици Србији, истакла
је да је дијаспора највећи инвестивиони потенцијал Србије и да је потребно да се он пронађе
и препозна. „Пројекти са дијаспором могу да
отворе нова радна места у Србији и задрже
даљи наставак миграције радне снаге ка, пре
свега, западној Европи“, истакла је она.
На седници Савета за дијаспору било је
речи и о организацији Tрећег самита пословне
и академске дијаспоре, који ће бити одржан почетком јуна 2018. године у Цириху, као и умрежавању пословне и академске дијаспоре у јужној Немачкој. Седници Савета присуствовали су
чланови и гости из САД, Канаде, Швајцарске,
Француске, Турске, Аустрије, Руске Федерације,
Аустралије, Кине, УАЕ, Мексика, Чешке, Белгије,
Италије, Холандије, Мађарске, Румуније.

Електронска пријава фирме

БЕЗ ДОЛАСКА НА ШАЛТЕР
Увођење нове мере доприноси дигиталној трансформацији Србије, што доноси бржи привредни и
друштвени развој, осигурава добро управљање и транспарентност у раду државних органа и служби
Агенција за привредне регистре омогућила је предузетницима
да се од 1. јануара региструју без доласка на шалтер, а захваљујући
новој услузи, процедура регистрације, од подношења захтева до добијања решења, у потпуности ће се обављати преко интернета.
Грађани ће, према најави Канцеларије за ИТ и е-управу, моћи лакше,
јефтиније и за много краће време да се региструју као предузетници. Они

ПРВИ СРПСКИ Е-ПРЕДУЗЕТНИК
Агенција за привредне регистре (АПР) саопштила је да је 5. јануара 2018. године регистрован први предузетник коришћењем новог
система за подношење електронских пријава.
У саопштењу се наводи да је оснивач радње за монтажу и сервис
лифтова из Нових Бановаца „Рас лифт“, на једноставан и лак начин
попунио е-пријаву, потписао је својим е-потписом, а накнаду за
оснивање платио електронски, платном картицом.
„Како је пријава уредно попуњена, за кратко време је на сајту
АПР-а објављено решење о оснивању, чиме је оснивање предузетничке радње завршено без обиласка иједног шалтера, уз значајну уштеду времена и новца“, објавила је Агенција за привредне
регистре. Сва упутства о е-регистрацији корисници могу пронаћи
на сајту АПР-а, у одељку Предузетници-информације о систему за
подношење електронских пријава.

Бесплатна публикација о запошљавању

који желе и даље могу да користе папирне пријаве и да потребну документацију поднесу лично на шалтерима АПР-а или је пошаљу поштом.
Софтвер за успостављање електронске регистрације донирао
је Програм Уједињених нација за развој УНДП. Заменица сталне
представнице УНДП-а Стелијана Недера објашњава да увођење ове
мере доприноси дигиталној трансформацији Србије, што доноси
бржи привредни и друштвени развој, осигурава добро управљање и
транспарентност у раду државних органа и служби.
„Радећи у партнерству с Владом Србије и надлежним министарствима, УНДП доприноси и остварењу глобалних циљева одрживог
развоја, а посебно циља броја осам – стварање услова за инклузиван
и одрживи економски раст, запосленост и достојанствен рад за све“,
истакла је Стелијана Недера.
Директор Канцеларије за ИТ и е-управу Михаило Јовановић каже да
је циљ дигитализације, као једног од највећих приоритета српске владе,
економична, ефикасна и свима доступна електронска управа, која омогућава да се послови завршавају само једним доласком на шалтер.
„Верујемо да ће око 32.000 предузетника, колико се и просечно оснива у Србији, регистровати своју делатност електронским путем“, рекао је директор АПР Звонко Обрадовић. Како је објаснио, електронска
регистрација обухвата пријаву потписану квалификованим електронским сертификатом предузетника или овлашћеног подносиоца пријаве.
Електронско решење о регистрацији новог предузетника, потписано квалификованим електронским потписом регистратора,
Агенција ће достављати на имејл регистрованог предузетника или
овлашћеног подносиоца е-пријаве.
17.01.2018. | Број 760 |
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Моја фирма

ЗЛАТО У ТЕГЛИ

Здравље спаковано у стакленку удруженом снагом породице, знања и пчела
Желећи да споје добро с корисним, љубав према природи, пчелама, традицији и добро пословање, Мирослав Мутић, дипломирани
фармацеут из Нове Пазове, и његова супруга Јелена, дипломирани
економиста, креирали су 2013. године бренд Злато у тегли и започели
производњу пчелињих производа. Испрва, кренули су стидљиво, локално, а затим су квалитет и посвећеност учинили своје. Мали бренд
данас више није тако мали.
Када сте схватили да су пчелињи производи оно чиме желите да се бавите?
Мирослав: У тренуцима када сам почео да радим као фармацеут у производњи лекова, почео сам да слободно време користим
за оно што ме највише интересује – природу и пчеларство. Тако смо
2013. године купили прве кошнице и ројеве пчела. То је био почетак
пчелињака Мутић и малог бренда Злато у тегли. Велику захвалност
за подршку у свим фазама развоја бренда дугујем оцу Мирку.
Шта је у старту била идеја што се тиче производа и у ком
смеру сте даље развијали своју причу?
Мирослав: У почетку смо имали само линију основних медова.
Определили смо се да пчеларимо онако како то природа од нас тражи и на најбољи начин искористимо флору која је типична за подручје Срема, где живимо. Самим тим смо дошли до линије основних
медова почевши од пролећног, па до ливадског меда, који је у основи сунцокретов мед. Добивши та два меда схватили смо да њихове
технолошке особине могу да буду искоришћене за прављење различитих мешавина. Желећи да направимо разлику у односу на остале
пчелиње приче са простора на коме живимо, определили смо се да
мед који производимо употребимо у изради различитих квалитетних терапијских мешавина, односно да друге квалитетне сировине
из природе помешамо са медом и добијемо нешто што је визуелно
допадљиво, доброг мириса и укуса, а различито од свега што смо видели да постоји.

Где сте стекли знање потребно да бисте се бавили овим
послом на прави начин?
Мирослав: У току студија фармације, више научних области је
говорило о квалитетним сировинама из природе, тако да сам још тада
сазнао шта је то корисно што од биљака можемо да узмемо. Почевши
да се бавим пчеларством, видео сам на који начин нектар може да
буде искоришћен. Пчеле од биљака узимају управо нектар, а све друге квалитетне структуре, обично семенке, конзервирамо у меду.
Шта је карактеристично за ваш мед? На који начин одскаче од других по свом квалитету?
Мирослав: Произвођачи меда покушавају да свој мед представе
као посебан говорећи да је сиров. Међутим, сваки мед, ако је прави мед, јесте сиров. То није карактеристика по којој прави мед треба
издвојити. Оно што је специфично за Злато у тегли јесте да је читав
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асортиман заснован на пролећном меду, који има изузетне технолошке особине и редак је на тржишту. У питању је мед од мешавине
нектара биљних врста које цветају у пролеће на подручју Срема, на
који смо посебно поносни. Овај пролећни мед се разликује од оног
који се добија у другим деловима земље. Мед који производимо, због
високог процента полена, веома брзо кристалише, само недељу дана
од момента врцања и скоро је бео. У асортиману се поред пролећног
меда издвајају и преостале четири врсте меда. багремов мед, мед багремца, ливадски мед из Срема чију основу чине нектари сунцокрета, боце и чичка, и коначно - шумски мед из Срема, врбова медљика.
Након прве сезоне пословања, како сте омогућили свом
бренду да се шири?
Јелена: С једне стране знала сам да имамо квалитетан производ,
с друге било ми је познато колико је важна маркетиншка прича и
неопходност формирања бренда и амбалаже која ће дизајном квалитет ставити у први план. Први клијенти су нам били пријатељи и
познаници који су нас подржали и дали нам подршку да се ширимо.
Тако смо почели са рекламама на друштвеним мрежама и полако се
ширили на територију читаве земље.
Мирослав: У почетку смо читав пласман имали на локалном
нивоу и фокусирали се на стицање поверења клијената на нивоу места у коме смо живели и радили. Са повећањем производње, током
последњих пет година, достигли смо ниво да количине меда које имамо захтевају веће тржиште. Почели смо да посећујемо и различите
манифестације на којима смо имали прилику да упознамо клијенте
са нашим производима. На тај начин смо проширили тржиште и постигли да већи број људи чује за наш бренд. Наравно, велику помоћ
смо имали и од стране пријатеља који су активни у свету дигиталног
маркетинга.
Шта су планови за будућност Злата у тегли?
Мирослав: Планирамо да формирамо линију производа која ће
бити ексклузивнија. У питању су мешавине које садрже сировине које
нису доступне у широј продаји. Зато намеравамо да остваримо контакт са произвођачима ретких врста паприке, а радимо и на креирању мешавине меда и тартуфа, све у сарадњи са стручним нутриционистом.
Јелена: Имамо сарадњу са „Арома“ маркетима, где ћемо пласирати своје производе, као и са онлајн гурмет шопом „Ко воли“. Није
нам циљ да се продајемо свуда, већ желимо да бирамо права места, која имају поверење клијената стечено квалитетом. На тај начин
квалитетне производе преко поузданих дистрибутера пружићемо
избирљивим клијентима са добрим укусом.
Цео интервју можете прочитати на сајту:
https://www.mojafirma.rs
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Привлачење инвестиција у области високе технологије

ВЕЋЕ ПЛАТЕ И БОЉИ ПОСЛОВИ
Стратешка одлука Владе Србије је да у наредном периоду, осим подстицаја инвестиција
које запошљавају велики број људи у радноинтензивним индустријама, више инвестира
у привлачење високотехнолошких компанија, које ће запошљавати и боље плаћене
високообразовaне људе

Д

ржава подстиче долазак страних
инвеститора и даје субвенције. У зависности од развијености општине у
којој улажу и других критеријума,
они могу рачунати на 3.000 до 7.000 евра по
радном месту. Исти износ и под истим условима држава даје и домаћим инвеститорима.
Захваљујући томе, по подацима НБС,
Србија је током 2017. године имала привлив
страних директних инвестиција већи од две
милијарде евра, што је знатно више него претходних година. Министар привреде Горан Кнежевић најављује да држава неће одустати од
субвенција по новоотвореном радном месту.
„Планирамо да кроз подстицаје или субвенције подржавамо и такозване капитално-интензивне пројекте“, истиче Кнежевић, а
сличан став изнео је и председник ПКС Марко
Чадеж, додајући да је стратешка одлука Владе
Србије да у наредном периоду, осим подстицаја инвестиција које запошљавају велики
број људи у радноинтензивним индустријама, више инвестира у привлачење високотехнолошких компанија које ће запошљавати и
боље плаћене високообразовaне људе.
Извор: Dnevnik.rs

22 месеца довољна за
враћање уложеног

10.000 радних места
страни инвеститори
отворили прошле године

Раст румунске економије највећи у Европи

СТРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
МОГУ РАСТИ
У анализи Фискалне стратегије за ову годину,
с пројекцијама за 2019. и 2020, Фискални савет
Србије сматра да ће прилив страних директних
инвестиција бити већи од државног плана. Наиме,
у Фискалној стратегији на страни финансирања
платног биланса прогнозира се да ће у овој години
доћи до смањења страних директних инвестиција
са 2,1 милијарде евра, колико је било 2017, на испод две милијарде, а ФСС сматра да је то претерано конзервативна прогноза. Нема разлога да
се прилив СДИ смањи, сматра ФСС, јер европске
земље које су убедљиво највећи инвеститори у Србији, бележе најбржи привредни раст од избијања
кризе, па нема разлога да смањују улагања у
нашу државу. Уз то, наглашава ФСС, Влада Србије
најављује да ће у наредним годинама радити на
унапређењу привредног амбијента и приватизацији преосталих државних предузећа и банка, што
би морало довести још више инвеститора.

Свака шеста компанија у ЕУ продаје
преко интернета

РУМУНИЈА ПОВЕЋАЛА
РЕФЕРЕНТНУ КАМАТНУ СТОПУ

ДИГИТАЛНО ТРЖИШТЕ

Румунија је неочекивано повећала референтну каматну
стопу, први пут у скоро 10 година, јер се инфлација опоравила, а
економија порасла по највећој стопи у Европи. Централна банка Румуније повећала је кључну камату на 2,0 одсто са рекордно ниског нивоа од 1,75 одсто, наводи се у саопштењу банке, а
преноси њујоршка агенција „Блумберг“.
„Ово је позитивна вест за румунски леј и румунски дуг“,
сматра економиста Ципријан Даскалу из банке ИНГ.
Румунија је следила пример Чешке и Велике Британије у
погледу повећања трошкова задуживања, иако је гувернер централне банке Мугур Исареску упозорио да подизање камата,
пре него што Европска централна банка донесе сличну одлуку,
може да привуче волатилан страни капитал и да нагризе финансијску стабилност у земљи.
Централној банци Румуније је, међутим, остало мало избора, будући да је инфлација убрзала у новембру на највиши
ниво у четири године, док је економски раст скочио на 8,8 одсто у трећем кварталу 2017. године на годишњем нивоу, наводи
Извор: Танјуг
њујоршка агенција.

У ЕУ је 16% компанија са најмање десет запослених у 2016. примало
поруџбине преко веб-сајта или апликација, било појединаца, било других
компанија. Готово све те компаније продају у својој земљи, нешто мање од
половине и купцима у ЕУ, а нешто више од четвртине и онима ван ЕУ.
Удео европских компанија које продају производе преко интернета порастао је са 12% у 2010. на око 16% у 2014. и од тада је стабилан, објавила је
Европска статистичка служба.
У Ирској, Шведској и Данској веб-продају практикује четвртина компанија, у Холандији и Белгији петина, а у Румунији, Бугарској, Пољској, Италији
и Летонији тек свако десето предузеће. Готово све компаније у ЕУ које тргују
преко интернета продају потрошачима у својој земљи, а када је реч о прекограничној е-продаји, виде се разлике.
Највише компанија из ЕУ које продају преко интернета купцима у другим чланицама ЕУ у 2016. години регистровано је на Кипру (71%), а следе
Аустрија (69%) и Луксембург (61%). Најмање таквих је, трећина или мање, у
Финској, Румунији, Данској и Шведској.
Када је реч о продаји изван ЕУ, само на Кипру више од половине компанија
(62%) продаје преко интернета нечланицама ЕУ, на Малти то ради 44% компанија, а у Ирској, Португалији, Грчкој и Аустрији по око 40%.
Европска комисија иначе ради на јединственом дигиталном тржишту
на којем ће се е-трговина између чланица глатко одвијати. То још није случај и две од пет ЕУ компанија које се баве веб-продајом известиле су да су
2016. имале тешкоћа у трговини преко интернета, посебно због трошкова
испоруке и/или језичких баријера.
Већина (59%) ЕУ компанија које примају поруџбине преко веб-сајта или
апликација, како су навеле, нису имале проблема са веб-продајом у другим чланицама ЕУ.
Ипак, 38% предузећа је имало потешкоће, углавном економске природе, попут високих трошкова испоруке или враћања производа (27%), техничких баријера (13%), прилагођавања ознаке производа (9%) и/или због
надлежности суда у случају спора (12%).
Извор: Euractiv.rs

Бесплатна публикација о запошљавању

17.01.2018. | Број 760 |

61

Десет најтежих питања на разговору за посао у 2017. години

КАКО РАЗМИШЉА ПОСЛОДАВАЦ
Сајт Glassdoor објавио је списак најтежих
питања на разговору за посао, којe су изабрали кандидати. Када се припремате за интервју спремни сте на многа питања из области
у којима имате искуство или за које сте се
школовали. Проблем је када искрсне неко неочекивано питање, које и није баш повезано
са послом. Некада је важније како се носите
са притиском него да дате прави одговор.
1. Процените колико ће бити голова у
Премијер лиги.
Позиција: рачуновођа
Компанија „Вакс“ производи и продаје
уређаје за чишћење, а јасно је да тражи талентоване људе који умеју да мисле. Идеја је
да се види колико логично размишљају кандидати и како се носе са проблемом у реалном времену.
2. Како се суочавате са лошим даном?
Позиција: консултант, Switch Consulting
Кандидати имају сличне квалификације,
али је питање како се ко носи са високим
притиском.
3. Имате 50 црвених и 50 плавих лоптица. Поделите их како год желите у два
контејнера да бисте добили минимум или
максимум могућности за мешање боја.
Позиција: анализатор операција, Clearwater
Analytics

Компанија производи софтвере који омогућавају менаџерима да се суоче са менаџментом ризика и извештавањем.
4. У досадашњем искуству управљања
запосленима, због чега се највише кајете?
Позиција: директор области, Регус.
Компанија која обезбеђује привремени
канцеларијски простор, а воли да тестира кан-

ОСАМ НАЈИНСПИРАТИВНИЈИХ КОМПАНИЈА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ
Свака успешна предузетничка прича настала је на темељима истрајности. Сајт Inc.com
представља осам најинспиративнијих компанија у 2017. години.
1. Џек Ма, Алибабаa
Када је Џек Ма основао своју компанију, Кина није била ни повезана интернетом, па су му
били потребни месеци да убеди један хотел да им је потребан сајт. Прошле године компанија „Алибаба“ приходовала је од продаје 547 милијарди долара.
2. Ерик Јуан, Zoom
Јуан је осам пута покушавао да добије америчку визу, а када је коначно стигао у Америку,
није знао ни реч енглеског језика. Тада је програмирао и кодирао, а његова компанија
софтвера „Zoom“ за видео-конференције вреди више од милијарду долара.
3. Стеф Кореј и Џен Рубио, Аwаy
Овај дуо на почетку је имао огроман проблем. Планирали су лансирање компаније „Away“,
нови бренд за кофере и пртљаге, али нису имали ниједан кофер за продају. Отворили су
„преордер“ наруџбине, објавили књигу - водич и то поставили на друштвене мреже. Кампања
је постала вирална, посебно на Инстаграму, а компанија продала више од 100.000 кофера.
4. Дејмон Џон, Фубу
Оснивач и инвеститор почео је да се помиње у јавности када је открио да има канцер и
када је почео да охрабрује и остале предузетнике да више брину о свом здрављу. „Схватио
сам да желим да ме људи виде како сам у акцији, како радим уобичајене ствари, невезано
за болест коју имам“, каже Џон.
5. Dawn Halfaker
Мислила је да више никада неће наћи посао након што је изгубила руку служећи у војсци.
Основала је софтверску компанију „Halfaker and Associates“ и активно у рад почела да
укључује војне ветеране – инвалиде.
6. Тереза Такер, Blackline
Узела је своју уштеђевину и лансирала свој софтверски стартап. Провела је неколико година покушавајући да убеди велике корпорације да купе њену технологију, а данас компанија „Блеклајн“ вреди преко 1,5 милијарди долара.
7. Брин Мусер, Ryot Films
Мусер је кооснивач компаније „Ryot Films“, која продуцира медијске формате као што су
виртуална реалност и 360 степени видео-снимке. Почео је да размишља о трансформативној технологији још док је радио као волонтер за мировне снаге у Африци.
8. Рејчел и Енди Берлинер, Amy’s Kitchen
Компанија „Amy’s Kitchen“ усмерила се на квалитетну вегетаријанску храну. Вредна је око
500 милиона долара.
Извор: BIZLife/Inc.com
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дидате за позицију директора. Цене искреност,
аналитичке вештине и наравно - способност
управљања.
5. Имате троје људи, сви имају различите плате и желе да открију колики су остали износи, али да не кажу једни другима
висину своје зараде. Како ће то урадити?
Позиција: Technical Delivery Graduate, BAE
Systems Applied Intelligence
Ова компанија специјализовала се за технолошку-лед одбрану и јасно је да траже човека који има способност да размишља логички и аналитички и који зна математику.
6. Како бисте описали cloud computing
седмогодишњаку - Мајкрософт
Комуникација је важна у свим компанијама, а ово питање које поставља „Мајкрософт“
тестира способност да се тешке и компликоване ствари разложе на једноставније појмове, односно да буду јасне свакоме. Такође,
кандидати показују колико се разумеју у рачунаре и способност да размишљају логички.
7. Ако имате пријатеља који је био одличан у свом послу и још једну особу која
је добра, али вам је пријатељ донео 2.000
долара мање, коме бисте дали посао?
Позиција: консултант запошљавања, Hays plc
Ово није лак проблем, а потенцијални запослени би требало да га реши на лицу места. Један кандидат је одговорио: „Изабрао бих
свог пријатеља јер знам да ће свој посао радити предано и неће ме изневерити“.
8. Како би вас ваши непријатељи описали?
Позиција: маркетинг продаја, Condé Nast,
издавач „Вога“.
9. Шта је у твојој биографији најближе
лажи?
Позиција: маркетинг и комуникације, The
Phoenix Partnership.
Ова компанија прави софтвер за здравствени сектор. Ево шта је кандидат коме је
ово питање постављено написао: „Ако не кажете ништа, онда је то најближе лажи. Дакле,
најбоље је да кажете оно што је најбезболније,
јер свакако очекују нешто“.
И победник најтежих питања је:
10. О чему сада ја размишљам?
Позиција: регионални директор, TES Global.
Извор: BIZLife
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Послодавцима негативна оцена за изостанак повратне информације
о исходу конкурса за посао

ОЦЕНИ ПУТ ДО ПОСЛА

У истраживању је попуњено 41.228 упитника, где је оцењено преко 15.000 конкурса
за посао, као и скоро 5.000 појединачних послодаваца
Резултати истраживања „Оцени пут до посла“, у којем су учествовали тражиоци запослења преко сајта Инфостуд, конкуришући за различите позиције, показују да је и даље највеће незадовољство због изостанка повратне информације о процесу селекције и регрутације и самом
исходу конкурса. С друге стране, помак је забележен када је реч о брзини
завршетка процеса селекције, као и код осталих сегмената процеса селеције, као што су информисање о радном месту (опис посла, радни услови,
висина зараде) и начин на који је компанија заказала интервју.
У оквиру истраживања „Оцени пут до посла“, оценама од 1 до 5 бодован је начин на који је компанија заказала интервју, квалитет добијених информација о радном месту, брзина завршетка процеса селекције,
као и обавештавање о исходу конкурса. У истраживању попуњено 41.228
упитника, где је оцењено преко 15.000 конкурса за посао, као и скоро
5.000 појединачних послодаваца.
За разлику од претходних година, анкетирани кандидати су дали
одговор и на питања да ли су позвани на тест или интервју, као и да ли
су том приликом добили посао за расписану позицију. Начин на који
је компанија заказала тест или интервју остаје међу најбоље оцењеним
аспектима у процесу селекције, док је оцена за обавештавање кандидата
о исходу конкурса за посао остала готово непромењена у односу на претходну годину.
Изостанак повратне информације о исходу конкурса и даље је најслабије оцењен у процесу селекције и регрутације, иако је забележен благи помак у односу на прошлу годину. Иако компаније полако постају свесније да
слањем повратне информације утичу на формирање става о себи, кандидати и даље изражавају незадовољство мером у којоj се то чини. Просечна
оцена у 2017. години износи 1,9, док је 2016. године износила 1,6.
Благи помак за брзину процеса селекције кандидата

Благи помак такође се види и код оцене брзине завршетка процеса
селекције. За разлику од претходне године кадa је износила 3,4, ове године оцена је за нијансу виша и износи 3,5. Веће задовољство кандидата
види се и код осталих сегмената процеса селекције, као што је информисање о радном месту (опис посла, радни услови, висина зараде) и оцена

ове године износи 3,6. У односу на прошлу годину побољшан је и начин на
који компанија заказује тест или интервју и сада је оцена 3,9.
Изостанак повратне информације урушава имиџ послодавца

Од укупног броја анкетираних скоро 86% кандидата ниje добилo
повратну информацију од послодавца и такав приступ су оценили негативном оценом - 1,8. Изостанак повратне информације, по кандидатима, у великој мери утиче на сам имиџ компаније, те је 60% анкетираних
рекло да се не би поново пријавили на оглас тог послодавца, а преко 64%
кандидата не би препоручило блиским особама да конкуришу.
Најбоље оцењен процес селекције и регрутације

Компаније ван ИТ сектора чији су процес селекције и регрутације
кандидати најбоље оценили су: Bibo Global Opportunity, Inc., UBConnect
INT d.o.o. и Пештан д.о.о., са друге стране најбоље оцењене ИТ компаније
су Zuhlke Engineering, Hyperoptic Ltd огранак Београд и Devtech d.o.o. HR
агенције које су добиле највише оцене су: ТИМ Центар, Tqm konslating
д.о.о. и Workforce Human Resources d.o.o.

Београдски универзитет позива на стручну праксу

ПРВО РАДНО ИСКУСТВО

За први циклус стручне праксе пријављивање је до 22. јануара, искључиво електронским
путем на порталу www.studentskapraksa.com
Центар за развој каријере Универзитета у Београду позива студенте на стручну праксу која ће се током 2018. реализовати у јавним предузећима, стручним установама и агенцијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
На списку ових предузећа налазе се: Ер Србија, Аеродром „Никола Тесла“, Србија Карго, ЈАТ Техника, Железнице Србије, Инфраструкура
Железнице Србије, Агенција за безбедност саобраћаја, Грађевинска дирекција Србије, Саобраћајни институт ЦИП, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу и Агенција за управљање лукама.
Програм праксе, преко које ће више од 300 студената стећи своје прво радно искуство у струци, биће реализован у три циклуса: први ће
почети 5. фебруара, други ће бити у јулу, а трећи у новембру. Трајање праксе ће бити дефинисано за сваког студента у складу са захтевима
одговарајућег студијског програма и у договору са супервизорима праксе из предузећа и установа које учествују у програму.
Највише места за практиканте отворено је за студенте Електротехничког, Саобраћајног и Машинског факултета, као и за студенте Факултета организационих наука, Правног, Грађевинског, Економског, Географског, Факултета безбедности, Архитектонског, Шумарског, Факултета
политичких наука, Технолошко-металуршког, Пољопривредног, Рударско-геолошког, Хемијског и других.
За први циклус стручне праксе пријављивање је до 22. јануара, искључиво електронским путем на порталу www.studentskapraksa.com.
Потребно је да студент направи кориснички налог у зони за студенте и дода своју биографију, а затим да одабере жељену позицију из базе
пракси и изврши пријаву. Студенти који су се већ регистровали на порталу не морају то да раде поново, већ само да одаберу праксу за коју
желе да се пријаве.
Стручна пракса у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре реализује се другу годину заредом и резултат је изванредне
сарадње Универзитета у Београду и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. У претходној години праксу је успешно
завршило преко 280 студената.
Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

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

