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ЕФИКАСНИ ЈАВНИ СЕРВИСИ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА
Крајњи циљ актуелне реформе јавне управе је пружање ефикасних услуга грађанима и привреди. Основа за релизацију тог
циља јесте креирање и примена одговарајућих прописа, а актуелни
примери су промена управног поступка, инспекцијског надзора и
регулаторне промене у развоју електронске управе. Намера је да се
кроз различите области деловања државних институција грађанима и привреди олакша спровођење административних процедура
и учини транспарентним. У том процесу је од изузетне важности
улога сваког државног службеника, јер је суштина ефикасног јавног
сервиса заснована на правилној примени прописа и на партнерском односу са грађанима и привредом, наводи се у билтену Управљање променама Владе РС. О томе опширније у Теми броја.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић, директор Националне службе за запошљавање
Зоран Мартиновић, Њ. е. Аксел Дитман, амбасадор СР Немачке у
Србији и заменик директора ГИЗ-а Хајнц Дитрих Харберс, потписали су Меморандум о сарадњи на пројекту „Иницијатива за инклузију“. Пројекат за чију је реализацију одобрено 1,8 милиона евра
омогућава запошљавање повратника, односно тражилаца азила,
потенцијалних тражилаца азила, Рома и припадника других угрожених друштвених група на локалу.
Иако многи од њих немају завршену ни основну школу, припадници такозваних маргинализованих група, међу којима су најбројнији Роми, али и особе с инвалидитетом и менталним потешкоћама,
често нису ни свесни да поседују вештине, умеће и знање који им
могу омогућити запошљавање.
Пасош компетенција је део пројекта стварања прилика за запошљавање осетљивих категорија становништва кроз модернизацију
општинских услуга. То је својеврстан документ који ће служити као
потврда професионалних могућности, вештина и знања.
Више о свему томе на страницама овог броја, али и о актуелностима из Европске уније, где Чешка Република бележи рекордно
ниску незапосленост.
У јануару 2018. године она је износила свега 2,4%, односно
289.228 незапослених. То је истовремено и најнижа незапосленост
у историји Чешке Републике. Учешће запослених је на историјском
максимуму и износи 74,10%. Чешки привредни бум заинтересовао
је економисте широм Европе, а детаљнијом анализом дошли су до
неколико познатих чињеница, али и до неких занимљивих ствари.
Детаљна анализа говори како је Чешка економија у својој структури
веома слична Немачкој привреди - то се пре свега односи на снажну индустријску базу, пре свега, аутомобилску и машинску индустрију. А како су постали најбољи у Унији, у наставку на страницама
„Послова“.
Редакција

На Звездари одржана обука
„Пут до успешног предузетника“
Како до сопственог посла
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Потписан Меморандум о сарадњи

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИНКЛУЗИЈУ

Пројекат има за циљ подстицање запошљавања повратника, односно тражилаца
азила, Рома и других маргинализованих и угрожених друштвених група на локалу.
Кроз позив за подношење предлога пројекта изабрано је седам градова,
а износ подршке за појединачне пројекте износи 200.000 евра
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Зоран Ђорђевић, директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић, Њ. е. Аксел Дитман, амбасадор СР Немачке у Србији и заменик директора ГИЗ-а
Хајнц Дитрих Харберс, потписали су Меморандум о сарадњи на пројекту „Иницијатива за инклузију“. Пројекат за
чију је реализацију одобрено 1,8 милиона евра омогућава
запошљавање повратника, односно тражилаца азила, потенцијалних тражилаца азила, Рома и припадника других
маргинализованих и угрожених друштвених група на локалу.
„Прошле године се у Србију вратио 1.891 повратник,
од тога 1.434 лица ромске популације. Желимо да им помогнемо, а на овај начин ћемо бити ефикаснији као држава и ставити те људе у равноправан положај када је у
питању инклузија у нашем друштву“, рекао је Ђорђевић.
„Желимо да олакшамо повратницима интеграцију
на тржиште рада и да нађемо решења у складу са њиховим потребама, која ћемо остварити током следеће године. У пројекат смо успели
да укључимо и Сталну конференцију градова и општина и надам се да ће овај модел бити узор и другим градовима и општинама“, навео је
Дитман.
Пројекат ће се спроводити у седам општина - Пожаревцу, Ариљу, Сокобањи, Кучеву, Новом Пазару, Бечеју и београдској општини Младеновац. Сврха пројекта је да се створи основ за реализацију иновативних локалних идеја за запошљавање Рома повратника и осталих угрожених друштвених група.
Катарина Јовичин

Сајам „Топ џоб“ у Белекспоцентру - 4. и 5. априла

ВЕЛИКА ПОНУДА ПОСЛОВА
Овогодишњи дводневни Сајам запошљавања „Топ џоб“ одржаће се по девети пут, 4. и
5. априла, у београдском Белекспоцентру, уз подршку Националне службе за запошљавање. Радно време сајма првог дана ће бити од 11 до 19 сати, а другог од 10 до 18.
Компанија „Vox“ ће на овом сајму понудити посао за комерцијалисте на терeну,
књиговође, администраторе у књиговодству, менаџере за категорије телевизора, клима-уређаја и беле технике, менаџере логистике, маркетинг асистенте и правнике.
Винер штедише (Wiener Städtische) осигурање тражиће агенте/заступнике за продају осигурања. Компанији OIP је потребан Аssistant Underwriter, а „Ековису“ Senior
Accountant.
„Cityscope“ тражи раднике за позиције Sales Representative, Sales Representative (са завршеним вишим/високим образовањем из области техничких наука), сарадника на пројектима (са завршеним архитектонским факултетом), продавца у малопродајном објекту,
продавце (door to door), Customer Service Representative (са знањем немачког, француског,
италијанског, холандског, финског или норвешког језика), Financial Controller, Legal Advisor,
Network Security Engineer, System Engineer – Citrix, AIX/Linux Engineer for the Power Platform
Services Team, MS SQL Database Administrator, System Engineer – Patching.
Компанији NELT су потребни: aгент продаје, достављач робе, магацински радник,
aранжер робе, aсистент међународног транспорта, aсистент домаћег транспорта, финансијски аналитичар, aсистент финансија, планер залиха, aналитичар продаје, рачуновођа,
док су компанији „Wurth“ потребни: представник продаје (теренска и телефонска продаја),
бизнис асистент у Product/Category management-у и Management/Marketing trainee.
„Јазаки“ (Yazaki) ће тражити инжењере техничких усмерења, економисте и остале радне профиле по потреби, „Atlas Copco“ нуди позиције: Sales Engineers, Technicians,
Logistics Specialists, Administrative resources, Finance & Accounting resources (инжењери
продаје, техничари, стручњаци за логистику), а „Зари“ су потребни менаџер радње, асистент менаџера радње, координатор/Visual merchandiser
и продавац.
„Бош“ (BOSCH) нуди позиције: Wiper System Application Engineer, Supplier Quality Engineer, Industrial Engineer, Data Security Partner, ICO
consultant, Process Engineer for cold forming and riveting, Process Engineer for DC motor electrical performance testing, Process Engineer for DC motor
noise and leakage testing, Process Engineer for gapfiller dispensing, plasma cleaning & magnet gluing, Process Engineer for resistance welding & SKV
connection, Process Engineer for warm stemming & magnetizing, Automation PLC engineer, Process Engineer for automation and testing, Launch and
change engineer, Automation engineer, Customer Quality Planner, Project Manager, Customs expert, Dispatcher, Plant Cost Controller.
Компанија „Workforce“ долази на „Топ џоб“ у потрази за књиговођама, рачуновођама, финансијским аналитичарима, агентима у кол-центру, агентима некретнина, менаџерима продаје, сарадницима у људским ресурсима, комерцијалистима, теренским комерцијалистима, бизнис девелоперима, аccount менаџерима, офис менаџерима, Payroll специјалистима и Store/Shop менаџерима.
Незапослени ће на сајму бити у прилици да успоставе директан контакт са послодавцима, предају им своју радну биографију (CV) и на лицу
места обаве интервју за посао. На штанду Националне службе незапослени и послодавци моћи ће да добију све информације о актуелним програмима НСЗ за подстицање запошљавања, док ће незапослени добити и помоћ у писању своје радне биографије (CV). Немања Новаковић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Национална академија за јавну управу

ПРЕДУСЛОВ ЗА УСПЕШНЕ РЕФОРМЕ
СУ КОМПЕТЕНТНИ ЉУДИ
Дражен Маравић, вршилац дужности директора Националне академије за јавну управу

К

рајњи циљ актуелне реформе јавне управе је пружање ефикасних услуга грађанима и привреди. Основа за релизацију
тог циља јесте креирање и примена одговарајућих прописа,
а актуелни примери су промена управног поступка, инспекцијског надзора и регулаторне промене у развоју електронске управе. Намера је да се кроз различите области деловања државних
институција олакша грађанима и привреди спровођење административних процедура и учини транспарентним. У том процесу је од изузетне важности улога сваког државног службеника, јер је суштина
ефикасног јавног сервиса заснована на правилној примени прописа и
на партнерском односу са грађанима и привредом.
Тај циљ, уједно, захтева и одговарајућу подршку запосленима у
јавној управи, пре свега у погледу њиховог професионалног усавршавања. Неопходно је успоставити јединствен систем обука које треба
да буду што свеобухватније и да по својој намени и квалитету одговарају реалним потребама. Управо то је главна сврха доношења Закона
о Националној академији за јавну управу и успостављања система
стручног усавршавања у целој јавној управи, и на централном и на
локалном нивоу. Обука службеника у локалу је посебно важна, нарочито у области управљања пројектима, како би се средства из ЕУ
фондова, од којих је највећи део опредељен за подршку локалним самоуправама, оптимално искористила.

равног поступка, инспектора, службеника који су задужени за процес интеграција у ЕУ, програмирање и коришћење ЕУ фондова, затим
оних који се баве финансијама, који обављају послове управљања
кадровима и других запослених у различитим делатностима јавне
управе.

Добитак за све

Шта су приоритети Академије?
Главни задатак Академије је да припреми стручну методологију
и инструменте који ће обезбедити сповођење обука у континуитету а
да оне, истовремено, могу да се прилагођавају актуелним потребама,
потом да припреми и спроведе опште програме стручног усавршавања и на крају, да процењује њихову успешност. Те потребе ће се
процењивати сходно стратешким обавезама које је наша земља преузела у међународним односима, у складу са захтевима националних
политика и одговарајуће примене закона, али и са проценама самих
службеника о томе шта им је од знања и вештина потребно да би свој
посао обављали стручније и ефикасније.
Академија ће спроводити различите врсте обука, за приправнике, запослене са већ стеченим искуством у државној управи, али и за
руководиоце, како би се јавна управа додатно професионализовала и
деполитизовала и обезбедило поштовање јавног интереса.
Усвојена је систематизација и структура радних места, ради се
на обезбеђењу буџета и простора који ће по својој функционалности омогућити да се примењују најсавременије методе у стручном
усавршавању одраслих. Договорени су и први пројекти за подршку
успостављању потребних капацитета Академије, у сарадњи са представницима ЕУ, УНДП-а и ОЕБС-а у Србији, а у току су разговори и са
другим донаторима.
Потребно је да се обезбеде стручни и мотивисани предавачи, са
радним искуством у државној управи, али и ван ње. То је једини начин да се спроводи свеобухвaтна, а квалитетна обука за различите
групе полазника: државних службеника надлежних за вођење уп-
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Значајан корак реформе јавне управе је увођење оквира компетенција у систем управљања људским ресурсима, с циљем да знања
стечена у формалном систему образовања постану применљивија уз
стицање практичних знања и вештина. Академија ће у складу са тим
креирати програме за унапређење потребних компетенција, од дигиталне писмености и других вештина које рад чине делотворнијим, до
опхођења на радном месту.
Систем компетенција ће, кроз успостављање стандардизације
и транспарентности, запосленима олакшати рад и омогућити да он
буде квалитетнији, а истовремено обезбедити да постигнути учинак буде видљивији. Са даљим развојем овог концепта обука, Академији се могу поверити и други задаци, као што је осмишљавање
стручних испита за лиценцирање одређених категорија запослених, за напредовање у служби и развој каријере.
Да би се све то постигло, од изузетне важности је да се упостави
потребна технолошка подршка, односно да пословне процесе у Академији у највећој мери дигитализујемо. То ће рад ове институције учинити ефикаснијим, а запосленима у администрацији омогућити да, користећи предности нових технологија, боље и лакше ускладе едукацију
са својим свакодневним обавезама на радном месту. Такав приступ
директно утиче на то да се уз мање трошкове обезбеди квалитетнији
и флексибилнији систем обуке. Као пример могу да наведем могућност да се службеници електронски информишу о актуелним програмима које Академија нуди и да се на исти начин пријаве за похађање
конкретног програма, а размишља се и о примени нових дигиталних
метода које едукацију чине ефикаснијом. Један од главних задатака
новог система стручног усавршавање је да мотивишемо запослене да
свој посао сагледају као посао од јавног интереса, који помаже грађанима и привреди да и сами буду бољи и ефикаснији у свом доприносу
друштву. Да би државни службеници могли да одговоре таквом задатку, неопходно их је оспособити да прате и примењују бројне промене у
регулативи и да правилно разумеју природу нових правних института који постављају у први план заштиту интереса грађана и привреде. Коначно, треба прихватити неопходност дигиталног начина рада и
увести управу без папира.
Први корак у томе јесте разумевање свих тих процеса и неопходних промена са становишта дугорочног добитка за све – за државне
службенике, грађане и привреду. То је веома сложен задатак и није га
лако спровести, али управо у томе Академија може највише да нам
помогне.
Извор: Билтен Управљање променама
www.upravljanjepromenama.gov.rs
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ТЕМА БРОЈА

Ефекти стручног усавршавања запослених и руководилаца у процесу оптимизације

АКО СВИ БУДЕМО БРЖЕ ТРЧАЛИ,
БРЖЕ ЋЕМО СТИЋИ ДО ЦИЉА

Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима
Супротно поједностављеној слици која се посебно намеће у медијима, да процес оптимизације и реструктурирања у јавној управи,
као најважнијем сегменту актуелних реформи, почиње и завршава смањењем броја државних органа и институција и запослених у
њима, Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима
(СУК), износи другачије мишљење: „Оптимизација не подразумева
само усклађивање броја запослених према обиму послова, већ је акценат на оптимизацији самих послова и процедура, како би се олакшало
запосленом на било ком радном месту у јавној управи да процедуре и
послове које иначе обавља, убудуће обавља на једноставнији, рационалнији и ефикаснији начин“.
Битан сегмент у том процесу је и рационалнија прерасподела
кадрова сходно реалним потребама посла у различитим органима и
службама јавне управе, што захтева и унапређење интерног тржишта
рада, а да би се поменути и сви други кораци предвиђени реформом
спровели на начин који ће довести до најважнијег циља – компетентне и ефикасне јавне управе – неопходан је континуирани професионални развој свих запослених.

полазника, Рончевић сматра да је управо едукација руководилаца од
посебне важности у будућој сарадњи Службе и Академије. „Имајући
у виду да живимо у време када се околности изузетно брзо мењају, и
задаци који се постављају пред руководиоце су све сложенији, а њихова одговорност за разултате је све већа. Зато, осим разумевања како
функционише организација којом управља, данашњи руководилац да
би био успешан мора првенствено да зна како да ради са људима и
како да их мотивише, а то је посебан изазов када из објективних разлога имате ограничене финансијске могућности“.

Уједначавање праксе
Говорећи о искуствима Службе у области стручног усавршавања
државних службеника, Рончевић наводи да је у протеклој деценији
обуке из различитих области прошло око 35.000 запослених у државној управи, а прошла година је била рекордна, јер је реализовано
преко 250 обука за 4.500 полазника. „Посебно велико интересовање
је владало за обуке које су се односиле на примену новог Закона о
општем управном поступку, а обуке за примену новоусвојених прописа су и иначе међу темама за које запослени исказују велико интересовање“, каже наш саговорник.
Према његовим речима, у процесу придруживања ЕУ учесталије
су и промене законске регулативе и службеницима који треба да је
примењују у различитим државним институцијама је јако важно да
буду детаљно упућени у циљеве одређеног закона и начине како би
он требало правилно да се примени. Директор СУК-а додаје да већ
годинама спроводе обуке државних службеника и за управљање
средствима ЕУ, посебно у областима које се односе на планирање,
програмирање, спровођење и праћење ефеката утрошеног новца из
развојне помоћи ЕУ. Циљ је да се подигну национални капацитети за
ефикасно коришћење ових средстава из фондова ЕУ који су доступни
Републици Србији.
„Код стручног усавршавања запослених јако је битна размена искустава самих полазника, који су из различитих институција и често на различите начине примењују стечено знање. Прилика да чују
праксу других и провере свој начин рада је важан сегмент усавршавања који доприноси стандардизацији и оптимизацији процеса рада,
односно да у више органа имамо исти начин рада у одређеној области, а што је, као што сам већ поменуо, један од циљева оптимизације“, појашњава наш саговорник. У том погледу, веома је важна нова
надлежност Службе за управљање кадровима да пружа подршку у
области своје експертизе и јединицама локалне самоуправе.

Шта треба да знају руководиоци
Истраживања о ефектима спроведених едукација су показала да у
просеку чак 82% државних службеника који су похађали неку од обука
изражава жељу да се даље усавршавају, а још више њих (93%) би препоручило обуке којима су присуствовали својим колегама. „То показује да
је велики број запослених веома мотивисан да се професионално усавршава и развија“, оцењује Рончевић и наглашава да ће значајну подршку
у том погледу добити у новоформираном Центру за развој каријере државних службеника, који ће имати шири опсег надлежности, с циљем да
се на основу уочених индивидуалних потенцијала максимално поспеши
лични развој сваког појединца.
„Зато је оснивање Националне академије јако битно за нас“, уверен
је директор СУК-а, „јер ће управо таква институција допринети томе
да државни службеници и остали запослени у јавној управи, посебно
руководиоци, буду обавезни да похађају одређени број обука у планираном периоду, а које ће допринети ефикаснијем обављању послова из
његовог делокруга рада“. Премда су руководиоци у досадашњим обукама Центра за стручно усавршавање чинили трећину укупног броја
Бесплатна публикација о запошљавању

Унапређење интерног тржишта рада
Изазов за руководиоце, међутим, може бити и недовољан број одговарајућих кадрова за повећан обим послова. „Једно од решења тог
проблема може и мора бити унапређење интерног тржишта рада“,
истиче Рончевић. Коришћењем аналитичке методе одређују се ’уска
грла’ у јавној управи која настају због привременог или трајног повећања обима посла – због нових надлежности, рада на пројекту или
из неког другог разлога. Тада се у јавној управи траже органи који су
мање оптерећени или имају вишак запослених, одакле се могу повући
компетентни људи за извршавање ових послова. Нама у СУК-у је веома стало да се у још већој мери укључимо у решавање тог проблема,
пре свега унапређењем интерног тржишта рада и верујем да ћемо то
моћи да реализујемо са новом Централном кадровском евиденцијом,
анализом података које ћемо моћи да генеришемо из система и извештајима који би се креирали унутар саме те базе, како бисмо указали где су потребни додатни кадрови и одакле они могу да се преузму“.

Улагање државе у своје запослене
Тако унапређено интерно тржиште рада би омогућило запосленима да, сходно својим компетенцијама, преко Службе за управљање
кадровима добију информације и адекватна усмеравања на одговарајућа радна места која омогућавају напредак у њиховој каријери, а
тиме и јачање целокупне јавне управе. „Да би се овај концепт реализовао, неопходно је између осталог и адекватно софтверско решење које
ће“, објашњава Рончевић, „омогућити да се сачини и редовно ажурира
комплетна база података о људским ресурсима у јавној управи“. Она
би обухватила све релевантне податке о запосленима, податке о њиховој радној успешности, као и њихове компетенције и знања које су
стекли током рада у јавној управи и ван ње.
Ефекат обука може и економски да се израчуна. „Када ставите
на папир с једне стране колико кошта обука за сваког запосленог, а с
друге пројекцију да тај запослени, захваљујући стеченом знању буде
само за 1% ефикаснији у свом послу и при том израчунате колика
је то зарада за целу државу на годишњем нивоу – јасно је да је оснивање Националне академије и те како исплативо улагање државе. Свако од нас, својим професионалним усавршавањем, доприноси
својој институцији и целом систему да нас наш рад мање кошта, да се
захваљујући ефикаснијим услугама обезбеди већи прилив средстава
у буџет, што онда отвара могућности и за одговарајуће награђивање
најуспешнијих. Треба да будемо свесни да је јавна управа систем који
зависи од свих својих делова и ако сваки од њих буде унапређен – брже
ћемо трчати, а то значи и да ћемо брже стићи до циља“, закључује Данило Рончевић.
Извор: Билтен Управљање променама
www.upravljanjepromenama.gov.rs
28.03.2018. | Број 770 |
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Сајам образовања „Индекс 2018“

ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ
Учење на даљину обезбеђује већу флексибилност у односу на класичан облик студирања,
јер студенти нису везани за установу у којој се изводи настава. Настава не мора да се
прати у тачно одређеним терминима, већ студенти сами одређују динамику

У

Чачку је 16. марта одржан традиционални Сајам образовања „Индекс 2018“.
Туристичка организација Чачка у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја – Школска управа
Чачак и НСЗ Филијала Чачак организовали су
презентацију универзитета, факултета, академија и високих школа Србије. На четрнаестом
„Индексу“ учествовало је 45 факултета, академија и високих школа са државних и приватних универзитета из Београда, Крагујевца,
Чачка, Ужица, Врњачке Бање, Ниша, Ћуприје
и Новог Сада.
Сајам су отворили Војин Јаковљевић, директор Туристичке организације Чачка и Владан
Милић, помоћник градоначелника Града Чачка.
Многи факултети и високе школе већ
дужи низ година учествују на овом догађају
и користе могућност да непосредно представе своје студијске програме, имајући у виду
бројност студената из Моравичког округа,

посебно Чачка. Један од њих је Факултет организационих наука из Београда.
„ФОН је водећа наставно-научна институција у области информационих система и
технологија, менаџмента и организације, са
традицијом дугом преко 40 година. Најбољи
показатељ успеха је велика запошљивост
наших дипломаца, али и студената, који налазе посао и пре завршетка студија. Посебно
бих истакла да је диплома ФОН-а и међународно призната. Част нам је и задовољство
да учествујемо на овом догађају, имајући у
виду чињеницу да су наши бројни и веома
успешни студенти управо из Чачка“, истакла
је Драгана Ивановић, пи-ар менаџер ФОН-а.
Један од изборних програма овог факултета је и Информациони системи и технологије - студије на даљину. Како је Ивановићева
објаснила, студирање на даљину обезбеђује
већу флексибилност у односу на класичан облик студирања, јер студенти нису везани за
установу у којој се изводи настава. Настава
не мора да се прати у тачно одређеним терминима, већ студенти сами одређују дина-
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мику. Најважније је да ефикасност овако организованог студирања не заостаје у односу
на класичан облик учења.
Жељко Ондрик, сарадник у настави, представљајући Факултет за примењени менаџмент,
економију и финансије (МЕФ), истакао је да два
студијска програма - Оперативни примењени
менаџмент и Примењена економија и финансије
- имају акредитацију и за учење на даљину.
„Интернет студије (Distance Learning
Sistem) омогућавају студирање од куће по
принципу праћења снимљених предавања и
самотестирања. Поред праћења наставе и полагања тестова, студент је константно у контакту са професорима, асистентима и колегама у циљу консултација“, наглашава Жељко.
Млади су последњих година веома заинтересовани за послове у домену безбедности,
па је штанд Факултета безбедности и ове године био веома посећен. Како су промотери истакли, овај факултет нуди високоинтердисциплинарни и мултидисциплинарни студијски
програм подељен у четири изборне групе:
Студије безбедности, Студије менаџмента

људских и социјалних ресурса, Студије цивилне заштите и заштите животне средине и
Студије одбране. Концепт студијског програм
је дефинисан на основу идентификованих проблема у области интегралне безбедности у
нашој земљи и региону, али су у обзир узета
искуства и слични студијски програми у ЕУ и
другим земљама широм света.
Имајући у виду чињеницу да су на подручју Моравичког округа дефицитарна занимања дипломирани инжењери машинства,
електротехнике, грађевинарства, заначајно је
што су млади имали прилику да се упознају
са студијским програмима бројних техничких факултета и високих школа, као што су:
Факултет техничких наука из Чачка, Факултет инжењерских наука из Крагујевца, Факултет за машинство и грађевинарство из
Краљева, Висока школа техничких струковних студија из Чачка и Висока техничка школа струковних студија из Крагујевца.
Око 550 будућих бруцоша посетило је
штанд Националне службе за запошљавање Филијале Чачак, где су искористили могућност
да кроз брошуре и у директном разговору са
саветницима сазнају која су то занимања будућности, а која су суфицитарна и дефицитарна
занимања на подручју Моравичког округа.
„Основа сваке успешне каријере, поред
личних предиспозиција и потребног образовања, јесте темељна информисаност. То значи да је информисање саставни део укупног
система каријерног вођења и саветовања. Каријерно информисање чине све релевантне
информације о занимањима, вештинама, каријерним путевима, образовним програмима
и институцијама и перспективама послова.
Због тога је данашњи Сајам образовања изузетно значајан за матуранте средњих школа,
јер ће им омогућити да добију све релевантне
информације, значајне за планирање и даљи
развој каријере“, изјавила је Анђелка Маринковић, саветница за планирање каријере у
Филијали Чачак НСЗ.
Ана Дојчиловић
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Сајам запошљавања у Бајиној Башти

НА ПРАВОМ МЕСТУ

„На правом смо месту где можемо да представимо своју компанију, али и да успоставимо
контакте са људима којима је потребан посао“, истакао је представник
Delta Generali осигурања

Е

кономски развој, покретање привреде и отварање више радних
места, задржали би пре свега младе становнике Бајине Баште
да не напуштају своје домове. Организацијом Сајма запошљавања, који је одржан 16. марта у препуној згради Комитета у
Бајиној Башти, ужичка филијала НСЗ је учинила све да се проблематика незапослености у овој општини донекле ублажи.
Око 700 незапослених имало је прилику да конкурише за посао
код 21 послодавца, који су тражили преко 100 радника различитих
профила - кројаче, шиваче, конобаре, куваре, спремачице, домаре,
армираче, тесаре, зидаре, електричаре, раднике у производњи, трговце, агенте за продају осигурања, инжењере прехрамбене технологије и прехрамбене техничаре, логопеде, физиотерапеуте, машинске
и грађевинске инжењере, итд.
„Национална служба је одавно препознала сајмове као једну од
најбољих мера када је у питању запошљавање, јер они омогућавају
директан и интерактиван контакт између лица која траже посао и
послодаваца, доносе изузетно добре резултате и помажу развој
локалне заједнице. Ужичка филијала НСЗ ће наставити да пружа
подршку незапосленим лицима и приватном сектору и убудуће ћемо
се залагати да на сајмовима учествује што већи број послодаваца који
ће пружити шансу за запослење незапосленима различитих профила и свих нивоа образовања. У 2017. години НСЗ Филијала Ужице је
мерама и програмима активне политике запошљавања омогућила
запошљавање преко 180 лица са евиденције незапослених у општини

СТАТИСТИКА
Бајина Башта спада у ред неразвијенијих општина у Србији. У
западној Србији, на десној обали реке Дрине, испод планине Таре,
по попису из 2011. године броји 26.022 становника, од чега у самом
граду живи 9.148.
Проблем незапослености је један од проблема са којима се мештани Бајине Баште суочавају, па закључно са фебруаром месецом ове
године на посао чека 1.905 лица, од тога 985 жена, или 51,7%. У
односу на исти период претходне године бележи се смањење незапослености за 245 лица.
Посматрано према квалификационој структури, највеће учешће
у регистрованој незапослености имају лица са средњим стручним
образовањем (III и IV степен стручне спреме) - 60,6%. Учешће неквалификованих и нискоквалификованих лица је 27,7%, док је лица
са факултетском дипломом 5,9%.
Према старости, највише је незапослених преко 50 година (491
лице или 25,8%), што указује на неповољну старосну структуру, али
и младих до 29 година (432 лица или 22,7%). Према дужини чекања
на запослење, највеће учешће у укупном броју незапослених имају
лица која су на евиденцији до 3 месеца и лица која су на евиденцији
између 1 и 2 године.

Бесплатна публикација о запошљавању

Бајина Башта, а и у овој години ћемо настојати да пружимо значајан
допринос повећању запослености“, истакла је директорка ужичке филијале НСЗ Зорица Милошевић.
Истичући значај сарадње локалне самоуправе и Националне
службе за запошљавање у решавању проблема незапослености, председник Општине Бајина Башта Радомир Филиповић каже: „Велики
одзив послодаваца и лица у потрази за послом је прави показатељ
оправданости одржавања ове сајамске манифестације у нашем граду. У овом тренутку неколико компанија је заинтересовано да инвестира у нашој општини. Конфекција МС Симић је недавно имала разговоре у Развојној агенцији Србије, па у наредном периоду очекујемо
запошљавање око 100 људи. Такође, у преговорима смо са једном
холандском фирмом која је заинтересована за куповину Таратекса“.
Међу послодавцима на сајму били су и дугогодишњи сарадници
и корисници услуга НСЗ. Већи број послодаваца, углавном из области
текстилне индустрије, у континуитету користи меру посредовања у
запошљавању и програм обуке за потребе послодавца, али и друге
услуге и мере активне политике запошљавања.
Представнице Конфекције МС Симић су веома задовољне организацијом сајма и одзивом кандидата: „У сталној сарадњи са Националном службом долазимо до кандидата за послове услужног шивења,
кројења, пеглања... Ово је одличан начин да на једном месту сагледамо
колико људи има квалификације које су нама потребне, али и спремност и вољу да се преквалификују у складу са нашим потребама“.
„На правом смо месту где можемо да представимо своју компанију,
али и да успоставимо контакте са људима којима је потребан посао. Ми
ћемо представити своје потребе и на крају ћемо сигурно остварити добру сарадњу“, задовољан је представник Delta Generali осигурања.
Слично мишљење имале су и представнице Војне установе „Тара“,
која је тражила велики број радника углавном угоститељске струке:
„Са задовољством поздрављамо идеју одржавања једне овакве манифестације у општини као што је Бајина Башта. Одзив кандидата је
одличан. Иако је најмање профила који одговарају нашим захтевима, у разговору са кандидатима увидели смо да можемо задовољити
тренутне потребе за радницима“.
Учешћем на сајмовима, са једне стране, послодавци полако препознају свој интерес и сматрају их једноставним, брзим и модерним
начином долажења до квалитетних кадрова. Са друге стране, незапослена лица сајам виде као могућност да се представе већем броју
послодаваца и оставе добар утисак.
Послодавци имају веома позитивно мишљење о овом виду активности НСЗ, у смислу добре организације, интересовања кандидата, ангажовања запослених у НСЗ. Посебно им је значајно што сајмови
пружају прилику за отворену комуникацију са кандидатима. Из године у годину, из сајма у сајам, гомилају се практична искуства, па је
свака следећа манифестација, у смислу организације и ефеката, све
боља и успешнија.
На сајму је свој штанд имала и НСЗ, која наставља да промовише
актуелне јавне позиве, програме и мере активне политике запошљавања.
Биљана Терзић
28.03.2018. | Број 770 |
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Подршка НСЗ Удружењу пословних жена Краљева

OСНАЖИВАЊE ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Истакнута је потреба за што бољом повезаношћу свих институција релевантних
за функционисање предузетништва у Краљеву и представљени програми помоћи
предузетницима, пре свега у сегменту финансија, у виду подстицајних средстава за
запошљавање, али и други облици подршке, као што су консултантске услуге
Име велике хуманитарке, жене предузетничког духа, управнице прве занатске школе за девојчице у Краљеву - Илинке Илић, носи
Удружење пословних жена у Краљеву које је основано 24. марта
2017. године.
На првом овогодишњем састанку Удружења пословних жена
Краљева „Илинка Илић“ и Савета за родну равноправност града
Краљева, краљевачка филијала НСЗ је промовисала овогодишње јване позиве и конкурсе.
Поред представница Удружења пословних жена, Савета за родну равноправност, НСЗ - Филијале Краљево, састанку су присуствовале и представнице Регионалне привредне коморе, Регионалне
агенције за развој и Пореске управе - Филијала Краљево. Истакнута
је потреба за што бољом повезаношћу свих институција релевантних
за функционисање предузетништва у Краљеву и представљени програми помоћи предузетницима, пре свега у сегменту финансија, у
виду подстицајних средстава за запошљавање, али и други облици
подршке, као што су консултантске услуге.
Снежана Прелић, директорка Филијале Краљево НСЗ, представила је програме Националне службе и као новину истакла Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца
за запосленог. Циљ програма је смањење технолошких вишкова кроз
пружање могућности запосленима да усаврше своја знања. Посебан
акценат стављен је и на програме запошљавања особа са инвалидитетом, а предузетнице су по завршетку излагања биле у прилици да
се додатно информишу о свим програмима и мерама НСЗ. Такође,

ЗА БУДУЋЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ
У просторијама Омладинског клуба у Врњачкој Бањи одржана је
дводневна обука „Пут до успешног предузетника“.
Обуци је првог дана присуствовало 25 незапослених, што представља повећање броја заинтересованих за покретање сопственог
бизниса у односу на раније године. Поред уобичајених услужних
делатности, незапослени су заинтересовани за покретање самосталног посла у области туризма, што је карактеристично за подручје Врњачке Бање. Као новина истичу се предузетничке идеје у
области спорта и рекреације.
Почетак обуке био је прилика и да се представи програм за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години, као и други
овогодишњи конкурси НСЗ за подстицање запошљавања и упути
позив незапосленим лицима и послодавцима за учешће на Сајму
запошљавања у Краљеву, 28. марта.
Тања Павловић

упућен им је и позив за учешће на предстојећем Сајму запошљавања
у Краљеву, који ће се одржати 28. марта.
- Годину дана је прошло од оснивања Удружења пословних жена
„Илинка Илић“ у Kраљеву. Тим поводом окупиле су се предузетнице
и пољопривреднице нашег града како би размениле искуства, знања
и једна другој помогле у неком даљем и будућем раду. Заједно ћемо
резимирати оно што смо урадиле у овој и претходној години, али ћемо
и да представимо планове и програме за ову годину, односно чиме ће се
Удружење жена бавити у наредном периоду - изјавила је Лидија Павловић, председница Савета за родну равноправност града Kраљева.
С обзиром на велики број незапослених жена, а с друге стране,
велики број изузетно успешних предузетница у граду Краљеву, оснивачи сматрају да је природно да оваква врста удружења постоји.
У удружење су укључене и пољопривреднице, којима је много теже
него женама у предузетништву. Град Краљево је успео да издвоји
3.600.000 динара за самозапошљавање жена у 2017. години.
Предузетништво је веома битан фактор и ресурс који није довољно искоришћен ни на нивоу града Краљева ни на нивоу целе Србије.
Овај начин удруживања помаже да се предузетнице повежу и дођу
до одређених информација које су веома битне за пословање, како
оне које тек започињу бизнис, тако и оне које су већ у бизнису.
У закључном делу састанка истакнута је потреба за даљим јачањем већ добре сарадње институција и удружења предузетница, све
у циљу оснаживања женског предузетништва у општини Краљево.
Тања Павловић/ Катарина Јовичин

НСЗ ће исплаћивати накнаде за 500 волонтера у судовима

ПРИЈЕМ НОВИХ ПРИПРАВНИКА

Министарка правде Нела Кубуровић је известила председнике судова у Србији да је Национална служба за запошљавање својим Годишњим планом рада омогућила исплату накнаде за око 500 волонтера у судовима.
- Председници судова треба да се обрате филијалама Националне службе у својим градовима како би се реализовали ови уговори и како
би волонтери имали накнаду која им је била ускраћена током неколико последњих година - објаснила је министарка у Палати „Србија“, на
састанку са преседницима свих судова у Србији, а који је организовао Врховни касациони суд.
Она је изразила очекивање да ће Правосудна академија ускоро омогућити пријем нових приправника у судове, на основу конкурса који
је прошле године расписало Министарство правде, преноси агенција „Танјуг“.
- Након пријема приправника у првом кругу, Министарство ће донети нову одлуку, чиме ће бити омогућено да се прими још нових приправника. Министарство тренутно формира радну групу која ће радитити на изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, имајући
у виду примедбе које су долазиле током претходних годину и по дана - најавила је министарка Кубуровић и додала да верује да ће се систем
извршења и даље унапређивати.
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05
- испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима - пречишћен
текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09),
в. д. директор Управе за трезор оглашава

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

1) Координатор електронских
јавних плаћања

Група за електронско пословање,
Одељење за извршавање јавних
плаћања, Сектор за јавна плаћања
и фискалну статистику, звање
самостални саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање
рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације
- усмено.

2) Методолог пословних процеса
Група за пословне процесе, Сектор
за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање
рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације
- усмено.

3) Администратор програмске
подршке

Одсек за апликативну подршку,
Одељење за анализу, пројектовање
и подршку програмских решења,
Сектор за информационе
технологије, звање сарадник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три
године; положен државни стручни испит; најмање 3
године радног искуства у струци и познавање рада
на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање области пружања техничке подршке,
вештине у надзору, упарављању и администрирању
ИТ система, решавање основних проблема у ИТ
операцијама и процесима - усмено; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS
Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9
ФИЛИЈАЛA СТАРИ ГРАД

4) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања
звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање
рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације
- усмено.
IV Место рада: Београд, Обилићев венац бр. 9-11
ФИЛИЈАЛA ВАЉЕВО, ЕКСПОЗИТУРА ОСЕЧИНА

5) Радно место за послове
платних услуга, звање референт
1 извршилац

Услови: средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2
године радног искуства у струци, положен државни
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације
- усмено.
V Место рада: Осечина, Карађорђева 112
ФИЛИЈАЛA ЈАГОДИНА

6) Радно место за послове
платних услуга

Одељење за јавна плаћања и
фискалну статистику, звање
референт
1 извршилац
Услови: средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2
године радног искуства у струци, положен државни
стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS
Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.
VI Место рада: Јагодина, Сквер народне омладине 3.
ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН, ЕКСПОЗИТУРА СЕЧАЊ

7) Шеф експозитуре
звање сарадник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине аналитичког
резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења - посредно,
путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

8) Радно место за послове
платних услуга, звање референт
2 извршиоца

Услови: средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2
године радног искуства у струци, положен државни
стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације
- усмено.
VII Место рада: Сечањ, Вожда Карађорђа бб
VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за трезор, Поп-Лукина
7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
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IX Лице које је задужено за давање обавештења: Никола Јелача, тел: 011/2927-547 и Дарко Алемпијевић, тел: 011/3202-317.

обавештени на контакт бројеве које наведу у својим
пријавама или усмено након сваке завршене фазе
поступка.

Заједничко за сва радна места

Описе послова за наведено радно место можете
погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

Услови за рад на свим радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана
или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; 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 и други акти из којих се
види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Напомена: 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/ уверење о положеном
правосудном испиту.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат 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 сајту Управе за
трезор, у делу Конкурси, http://www.trezor.gov.rs/src/
competitions/
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место провера оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 17. априла 2018. године,
са почетком у 9 часова, у просторијама Службе за
управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2
(Источно крило) и Управе за трезор - Министарство
финансија, Поп Лукина 7-9.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће
бити благовремено обавештени телефонским путем
на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити
Бесплатна публикација о запошљавању

НАПОМЕНЕ
За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу, подлежу
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног
рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту. 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.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и
непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.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
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ ДРОГА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 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: 112-1720/2018 од 28. фебруара 2018.
године, Канцеларија за борбу против дрога
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ
ДРОГА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Канцеларија за борбу против дрога, Београд, Булевар Михајла Пупина 2
II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Радно место за опште и
кадровске послове, у звању
саветник

под редним бројем 6 у Правилнику
о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Канцеларији за борбу против дрога
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља 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 три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, познавање енглеског језика
и познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама, Закона
о државним службеницима и Уредбе о оснивању
Канцеларије за борбу против дрога и делокруга
Канцеларије - провераваће се усменим путем (разговор); познавање енглеског језика - усмено; познавање рада на рачунару (Ms Office) - провераваће се
практичним радом на рачунару; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

2. Радно место за
административне послове

у звању референт, под редним
бројем 8 у Правилнику о
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Канцеларија за борбу против дрога
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, најмање две године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знањa и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Уредбе о канцеларијском пословању
органа државне управе, Упутства o кaнцeлaриjскoм
пoслoвaњу oргaнa држaвнe упрaвe и Уредбе о оснивању Канцеларије за борбу против дрога и делокруга Канцеларије - провераваће се усменим путем
(разговор); познавање рада на рачунару (MS Office)
- провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.
III Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларијa за борбу против дрога, Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Радивоје Поповић, тел: 011/311-34-92,
моб. 064/84-555-92.

VI Услови за рад на радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава 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
конкурс: За радно место под редним бројем 6: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
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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).
За радно место под редним бројем 8: потписана
пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; изјава у којој се странка опредељује
да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће орган
учинити уместо ње; 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).
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 у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
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: Cа кандидатима чије пријаве
буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера
стручних оспособљености, знања и вештина које се
вреднују у изборном поступку обавиће се почев од
16. априла 2018. године, са почетком у 9.00 часова,
у просторијама Канцеларије за борбу против дрога,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем, на бројеве телефона које су навели
у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног
рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на огласној табли и интернет презентацији Канцеларије за борбу против
дрога: www.kzbpd.gov.rs, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs,
на националном Порталу еУправа, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у
складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води
службена евиденција, да их прибавља и обрађује
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
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 Канцеларије за борбу против дрога, Службе за управљање
кадровима, националног Портала еУправа и Националне службе за запошљавање. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз напред наведене доказе
као би орган могао даље да поступа.

БОР
ОСНОВНИ СУД У БОРУ
19210 Бор, Моше Пијаде 5
тел. 030/458-501

У изборном поступку Конкурсна комисија у усменом
разговору оцењује стручну оспособљеност, знање и
вештине, само међу кандидатима који испуњавају
услове за рад на радном месту које се попуњава, а
на основу Критеријума и мерила које ће Конкурсна
комисија претходно утврдити сходно члану 56 став
2 Закона о државним службеницима и члану 9 став
5 Правилника о попуњавању извршилачких радних
места у судовима. Стручну оспособљеност Комисија оцењује тако што оцењује испуњеност услова
према тексту огласа усаглашеном са описом радног
места у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Бору
и радном искуству на истоврсним пословима. Знање
Комисија оцењује тако што проверава знање кандидата из области организације и рада суда и опште
културе, ценећи његово стручно знање из области
рада на том радном месту и прибављено мишљење
претходног послодавца у односу према послу и
квалитету рада. Вештине које Комисија оцењује су
комуникација, логичко и аналитичко резоновање.
Датум разговора биће одређен накнадно, о чему ће
кандидати који испуњавају услове за рад на радном
месту које се попуњава бити благовремено обавештени.
Лица задужена за обавештавање у вези са
јавним конкурсом су: Миљан Ескић - секретар
Суда и Милован Дубљевић - административно-технички секретар, телефон: 030/458-501.
Пријаве се подносе у затвореној коверти на
адресу: Основни суд у Бору, Моше Пијаде 5, са назнаком: „За Конкурсну комисију”. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Конкурсна комисија одбацује закључком против кога
се може изјавити жалба Жалбеној комисији.

КИКИНДА

Виши судијски сарадник у звању
самостални саветник
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава посебне услове: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни испит;
најмање две године радног искуства у струци након
положеног правосудног испита. Кандидат мора да
испуњава и опште услове за заснивање радног
односа у државним органима: да је држављанин РС,
да је пунолетан, да му раније није престао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђиван за кривично дело на казну затвора од најмање 6 месеци, да се
против њега не води кривични поступак или истрага
за кривична дела за која се гони по службеној дужности.
Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана
од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање, а уз исту доставити следеће доказе, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о стручној
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (трајан),
уверење из полицијске управе о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци), уверење из основног и вишег
суда да се не води кривични поступак (не старије
од 6 месеци), уверење из основног и вишег јавног
тужилаштва да није покренута истрага (не старије
од 6 месеци), уверење да радни однос у државном
органу није престао због теже повреде радне дужности (ако је радио у државном органу), потврду о
положеном правосудном испиту, потврду о радном
искуству.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КАЊИЖА
Кањижа, Главни трг 4
тел. 024/873-427

Водитељ случаја

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, односно,
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области психолошких, педагошких
и андрагошких наука, стручни назив дипломирани
социјални радник и стручни назив дипл. спец. педагог;
знање рада на рачунару; завршена обука по одговарајућем акредитованом програму, а за специјализоване стручне послове и посебна знања и вештине.
Додатни услов је познавање српског и мађарског језика (ниво Ц2), који је у службеној употреби у општини
Кањижа и возачка дозвола Б категорије. Уз пријаву
кандидати подносе: копију личне карте, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
о стручној спреми и копију возачке дозволе Б категорије. Пријаве са назнаком „За конкурс за радно место
- не отварати” и потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.

www.nsz.gov.rs

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

Администрација и управа

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
И УСЛУГЕ КИКИНДА
23300 Кикинда, Иђошки пут 4
тел. 0230/422-760

Стручни сарадник

на одређено време 6 месеци, пробни
рад од 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
факултет политехничких наука; знање енглеског
језика; да је кандидат држављанин РС; лекарско
уверење о општој здравственој способности за рад.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију
или оригинал извода из матичне књиге рођених,
фотокопију или оригинал уверења о држављанству Републике Србије, CV, фотокопију радне књижице (страница са општим подацима, странице на
којима је исказан радни стаж), лекарско уверење о
општој здравственој способности за рад (не старије
од 6 месеци), уверење основног суда да кандидат
није под истрагом и да против њега није подигнута
оптужница и фотокопију личне карте (ако је чипована доставити очитану).
ОСТАЛО: Пробни рад 3 месеца. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти
на горенаведену адресу, са назнаком „За избор кандидата - за стручног сарадника за односе са јавношћу пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“.
Пријаве доставити путем поште или лично на шалтер писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења у вези
са огласом се могу добити путем телефона 422-760,
локал број 121 или 140. Рок за подношење пријава:
16.04.2018. године.

ЛЕСКОВАЦ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце, Марка Орешковића 1
тел. 016/877-466

Директор
УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице
које има: стечено високо образовање на студијама
другог степена (диплома академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
са најмање 5 година радног искуства и да поседује стваралачке и организаторске способности. Уз
пријаву на конкурс доставити: биографске податке,
извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној школи, потврду о радном искуству, потврду
да кандидат није осуђиван и да се не води кривични поступак, уверење о држављанству. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.

ШАБАЦ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

15350 Богатић, Мике Витомировића 6

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да
има висoку стручну спрему, односно завршен факултет друштвених наука; најмање пет година искуства
у библиотечкој и информационој делатности; да има
положен стручни испит; да поседује знање минимум
једног страног језика (говорног и писаног); да поседује организационе способности; познавање рада на
рачунару у Мs Office окружењу и администрирању
Бесплатна публикација о запошљавању

друштвених мрежа и сајтова. Конкурсна документација за избор директора треба да садржи: предлог
програма рада и развоја библиотеке за период од
четири године, оверену копију дипломе факултета;
оверену копију радне књижице; радну биографију;
уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута
оптужница (не старије од шест месеци), за кривична
дела која се гоне по службној дужности; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених; очитана лична карта; доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење, оригинал). Пријаве са
доказима о испуњавању општих и посебних услова
доставити лично, сваког радног дана у времену од
7 до 20 часова или поштом, на горенаведену адресу. Биће контактирани само кандидати који уђу у
ужи избор. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања, а непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати.

УЖИЦЕ
ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ”
31230 Ариље, Чачанска бб

Чувар - ватрогасац

на одређено време до 6 месеци,
ради замене привремено одсутног
запосленог због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, свих
смерова, положен ватрогасни испит, способност за
рад по сменама укључујући и ноћни рад, са или без
радног искуства лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења - са оружјем,
пожељно је да је кандидат радио на истим и сличним
пословима. Потребна документација: извод из матичне књиге рођених, уверење о држваљанству, фотокопија дипломе/уверења о завршеном образовању,
фотокопија радне књижице, лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења - са
оружјем, уверење/потврда о положеном ватрогасном
испиту и потврда о радном искуству ако га кандидат
има на истим или сличним пословима. Пријаве са
доказима о испуњености услова из огласа доставити на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава
на оглас за радно место чувар - ватрогасац”. Рок за
пријављивање на оглас је 05.04.2018. године.

ЗАЈЕЧАР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војислава Илића 2
тел. 018/833-068

Стручни сарадник за економска
питања
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл.
24-29 Закона о раду, кандидат треба да испуњава
и следеће услове: стечено високо образовање из
области економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, 5 година радног
искуства. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа
у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
уверење о здравственом стању, уверење основног и
вишег суда да против лица није покренута истрага и
да није подигнута оптужница, уверење полицијске
управе да лице није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Трг ослобођења 2
тел. 018/833-988

Директор
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове утврђене законом: да је држављанин Републике
Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену
способност; да није осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обавлање послова
у државном органу. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће
посебне услове: стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
радно искуство од најмање четири године, од чега
најмање две године на руководећим пословима у
туризму; активно знање страног језика, који је обухваћен наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете; да нема законских
сметњи за његово именовање: да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи
следећу документацију: лекарско уверење о општој
здравственој способности (не старије од шест месеци)
- оригинал; биографију са наводима о досадашњем,
радном искуству - потписану од стране подносиоца;
диплому или уверење о стеченој високој стручној
спреми у складу са наведеним условима (оверена
фотокопија); доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори о раду, решења или
друге потврде - уверења) из којег се може прецизно утврдити радно искуство (у складу са наведеним
условима), као и на којим пословима је исто стечено;
оверену фотокопију индекса или уверења факултета о положеним испитима из кога је видљиво да је
кандидат положио испит/е из страног језика, или сертификата о активном знању страног језика, издатог
од установе, акредитаоване од стране Министарства
просвете Републике Србије, која образовање врши
по наставном плану и програму Министарства просвете Републике Србије; уверење/извод из казнене
евиденције надлежне полицијске управе министарства унутрашњих послова и уверење надлежног
суда да кандитат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова директора (оба не старија од 6
месеци од дана објављивања јавног конкурса) - оригинал; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана објављивања
јавног конкурса); фотокопија/испис из личне карте.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” (рачунајући и дан објављивања) и на веб-сајту Туристичке организације Сокобања: www.tosokobanja.rs.
Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати - пријава по
конкурсу за именовање директора Туристичке организације Сокобања”. Неблаговремене пријаве неће
бити разматране и исте ће се неотворене вратити
подносиоцу. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или у суду, као и непотпуне и неразумљиве пријаве - биће одбачене. Јавни конкурс спроводи
Управни одбор Туристичке организације Сокобања.
Све додатне информације од значаја за спровођење
конкурса могу се добити путем телефона: 018/833988 или путем имејла: office@tosokobanja.rs (особа за
контакт Снежана Марковић).
28.03.2018. | Број 770 |

13

Администрација и управа / Трговина и услуге

ЗРЕЊАНИН
ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
Нови Бечеј, Трг ослобођења бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) да
је пунолетан и пословно способан; 2) да је држављанин Републике Србије; 3) да је завршио студије другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању
почев од 10.09.2005. године односно са завршеним
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године, 4) да има пет година радног
искуства, 5) да познаје рад на рачунару (пословни пакет, интернет претраживачи); 6) познавање
миминум једног страног језика; 7) да поседује
организационе способности; 8) да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државним
органима. Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја Дома, као саставни део
конкурсне документације. Стручна оспособљеност,
знања и вештине кандидата оцењују се у изборном
поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз
пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером односно на други одговарајући начин сходно потребама рада установе, у складу са важећим
прописима. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа на сајту НСЗ и у публикацији „Послови“. Додатне информације о конкурсу на
телефон 023/771-330. Пријаве на конкурс се подносе на адресу: Управни одбор Дома културе Општина
Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења бб,
са назнаком „Пријава на јавни конкурс за именовање директора Дома културе општине Нови Бечеј
- не отварати”. Пријава на конкурс садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адреса
становања; број телефона, e- mail адресу; 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. Докази који се
прилажу уз пријаву на јавни конкурс. Уз пријаву на
јавни конкурс прилажу се: извод из матичне књиге
рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/2009
и 145/2014); уверење о држављанству, не старије
од шест месеци у односу на дан објављивања конкурса; диплома о стеченој стручној спреми; исправе
којима се доказује радно искуство; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци. Сви докази прилажу се
у оригиналу или у фотокопији која је оверена код
јавног бележника. Пријаве уз које нису приложени
тражени докази, као и непотпуне, неразумљиве и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Први утисак је најважнији
будите испред свих

BELEKOS-TIE DOO

Трговина и услуге

Београд - Врачар
Бокељска 7, спрат 3, стан 12
тел. 060/308-5019
e-mail: radisav.poterica@belekos.rs

SECURITON DOO

Нови Београд
Данила Лекића Шпанца 31

Помоћни физички радник

Монтажни радови

постављање електричних
инсталација, на одређено време, за
рад у Новом Саду
10 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме, монтер
машинских инсталација, електроинсталатер; теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, рад
на висини до 3 метра. Кандидати треба да се јаве
на бројеве телефона: 011/3187-081, 011/3187-082.

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ ПР
ТРГОВИНСКО ПРОИЗВОДНО
МЕСАРСКА РАДЊА
„ЗЛАТНИ БИК“

11000 Београд, Љубише Миодраговића 21

Продавац

3 извршиоца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме
(пожељно продавац, продавац у малопродаји прехрамбене робе), радно искуство 6 месеци.

Роштиљџија
3 извршиоца

УСЛОВИ: роштиљџија, радно искуство 6 месеци.
ОСТАЛО: рад у сменама, исхрана обезбеђена. Кандидати могу конкурисати слањем радне биографије
на имејл: zlatni.bik.001@gmail.com и позивањем на
телефон 064/6474-056, контакт особа Владимир
Димић. Рок за пријављивање на конкурс је 30 радних дана.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕЛЕДА
ВОЗИЛА М&Н
Крњево, Карађорђева 26
тел. 060/082-1521
e-mail: ofice@autocentarmn.rs

УСЛОВИ: основна или средња школа, минимум 6
месеци на евиденцији НСЗ. Нудимо: 35.000 дин.
почетну плату, могућност сталног радног односа од
септембра. Пожељно је да кандидати буду из Нове
и Старе Пазове.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
“STONICOM”

Радник на шивењу застава,
банера, транспарената
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме; 12 месеци радног искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона.
Рок за пријављивање 16.04.2018. године.

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

Мушко - женски фризер
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

„АГЕНТ ФИДЕЛИТАС“ ДОО
Сомбор, Војвођанска 21
e-mail: radmila.spanovic@gmail.com
тел. 025/43-63-66

Кредитно саветовање

Саобраћајни техничар друмског
саобраћаја или машински
техничар за моторна возила
Опис послова: контролор техничког прегледа.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар друмског саобраћаја; техничар - технолог производње и
одржавања друмских возила; машински техничар конструктор; возачка дозвола Б категорије; основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook); неопходно је да лице није кривично осуђивано у последње 4 године.

Опис посла: ауто-механичар - контролор.
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; основна
информатичка обука (Windovs, Word, Excel, Explorer,
Outlook); да лице није осуђивано 4 године.
ОСТАЛО: Слање пријава мејлом, јављање кандидата на телефон. Лице за контакт: Ненад Шљивић.
| Број 770 | 28.03.2018.

Опис посла: паковање сладоледа.

11000 Београд, Косанчићев венац 30
тел. 011/2182-533

Ауто-механичар - контролор
техничког прегледа
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за рад у Новој Пазови, на одређено
време 6 месеци
10 извршилаца

место рада: Сомбор, Суботица, Нови
Сад, Београд
4 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, област економије;
радно искуство небитно. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на горенаведену имејл-адресу
или да контактирају послодавца путем телефона,
лице за контакт Радмила Шпановић.

„STYLOS“
ДОО НОВИ САД

Нови Сад, Футошки пут 67
тел. 021/48-91-621
e-mail: konkurs-mp@stylos.rs

Продавац

за рад у Новом Саду, на одређено
време 12 месеци
6 извршилаца

Продавац

за рад у Београду, на одређено
време 12 месеци
2 извршиоца

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

Трговина и услуге

Опис посла: послови продавца у малопродаји школског и канцеларијског материјала и путне галантерије.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању; пожељно искуство на истим, или сличним
пословима. Рад у две смене. Пробни рад 1 месец.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати пријаве
могу да пошаљу и-мејлом или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт Дуња Лазић.

Mушко - женски фризер

ATRIUM CONSALTING DOO
Нови Београд, Михајла Пупина 165 Г

Чистач/ица

пробни рад 5 месеци
10 извршилаца (2 особе са
инвалидитетом)
УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме. Рад у сменама, рад ван просторија послодавца, обезбеђен
превоз. Трајање конкурса: до попуне. Потребно је
да се кандидати јаве на телефоне: 011/2205-823,
011/2205-813, 011/2205-897, 060/643-0605, контакт
особа Милош Муцок.

„SION GARD“ DOO
11070 Нови Београд
Бежанијских илегалаца 3

Оператер

у Оперативном центру предузећа, на
одређено време до 12 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, електро
струке, знање рада на рачунару, возачка дозвола,
знање енглеског језика.

Службеник обезбеђења

на одређено време до 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било
ком занимању, способност за полагање лиценце,
познавање рада на рачунару, познавање енглеског
језика.
ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

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

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

ВОЈНА УСТАНОВА „ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Делиградска 40а
тел. 066/8058-401

Пекар

привремено повремени послови
3 извршиоца

Месар

привремено повремени послови
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства на наведеним пословима.

Кувар

привремено повремени послови
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 2 године
радног искуства на наведеним пословима.

Помоћни радник

привремено повремени послови
5 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се лично јаве у установу од 9 до 14 часова или да пошаљу CV на e-mail:
majar@vudedinje.com или да се јаве на наведени
број телефона. Рок за пријављивање 06.04.2018.
године.

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„ЕСТЕТИКА СЛИМ СТУДИО“
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 117/3
тел. 062/616-884

Козметичар - физиотерапеут
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 6 месеци на ЈПГ
апарату, кавитација, третмани лица, масаже, депилација, маникир, педикир, знање енглеског језика
(почетни или средњи ниво). Пријаве слати на e-mail:
estetikslimstudio@yahoo.com, у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

ДОО МГВ
18000 Ниш
Булевар цара Константина бб
e-mail: mgvdoo@mts.rs

Књиговодствени послови

Пословни центри НСЗ

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: средња стручна спрема, књиговодствени
смер; знање рада на рачунару; знање енглеског
језика; радно искуство на пословима књиговође у
транспортној или трговинској фирми: 60 месеци;
обавезна је лиценца, односно стручни испит. Телефон за контакт: 062/253-477.

ПД „ДИНАС - ПЛАСТИК“ ДОО

18252 Мерошина, Мраморско брдо бб
e-mail: draganok@gmail.com

Радник у производњи пластичне
амбалаже
на одређено време до 3 месеца
8 извршилаца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању, пробни рад: 1 месец. Телефон за контакт: 062/577-382.

BK ALEKSANDARCON DOO
24000 Суботица, Јована Микића 18
тел. 024/554-549, 064/2132-000
e-mail: jovan.salatic@autokucaalfa.com

Ауто-механичар - радник на
линији техничког прегледа
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен, ауто-механичар; возачка дозвола Б категорије; пожељно искуство на линији техничког прегледа. Јављање кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок за пријаву до 14.04.2018.

N COPY DOO
11070 Нови Београд
Гаврила Принципа 22
тел. 065/5502-134

Склапање тонер касета

на одређено време 1 месец
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пробни
рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени
телефон. Рок за пријаву до 19.04.2018.

„ЛИМАНБОГО ПЛУС“ ПР НОВИ САД
21000 Нови Сад, Народног фронта 71
тел. 069/2714-867
e-mail: limanbogo@yahoo.com

Трговац

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; минимум
6 месеци радног искукства. Рад у сменама. Јављање
кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок за
пријаву до 31.03.2018.

„БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ ДОО
21220 Бечеј, Данила Киша 10
e-mail: branko.milinkovic@becejprevoz.com

Ауто-електричар

на одређено време 1 месец
Опис посла: врши све електроелектричарске послове у одржавању возила-аутобуса; при обављању
послова примењује све познате нормативе и стручне мере; предлаже руководиоцу и лицу задуженом
за набавке, набавку потребних делова за агрегате
и текуће одржавање ауто-електро инсталација;
поштује све мере заштите на раду и ППЗ; по налогу
руководиоца отклања кварове на терену и предузима друге неопходне мере.
УСЛОВИ: минимум КВ радник (III степен); возачка
дозвола Б категорије; радно искуство пожељно али
није неопходно.

Ауто-механичар

на одређено време 1 месец
28.03.2018. | Број 770 |
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Трговина и услуге

Опис посла: поправка и сервисирање аутобуса;
употреба средстава, алата и резервних делова по
упутствима пословође; примена прописаних мера
заштите на раду и ППЗ; по потреби, по налогу
пословође обавља послове на терену и у сменама.
Пријаве слати на горе наведени мејл. Рок за пријаву
до 20.04.2018.
УСЛОВИ: минимум КВ радник; возачка дозвола Б
категорије; радно искуство пожељно али није неопходно.

НОРИКС ДОО БЕОГРАД - СТАРИ
ГРАД
11000 Београд - Стари град
Господар Јованова 4/4
тел. 060/888-8243
e-mail: noriksbeograd@gmail.com

Курир - достављач

на одређено време, место рада
Панчево
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; пожељно радно искуство
на истим или сличним пословима. Теренски и рад
у сменама. Трајање конкурса до попуне. Контакт
са послодавцем: noriksbeograd@gmail.com, слање
пријаве за запослење мејлом јављање кандидата
на контакт телефон, 060/888-8243. Потребна потврда СУП-а или суда да возачка дозвола Б категорије
није била под забраном управљања. Лице за контакт: Александар Поповић.

BATAGON ENERGY AD BEOGRAD
11000 Београд, Батајнички друм 12
e-mail: m.dedic@batagon.rs

Секретарица

место рада Сомбор, на одређено
време
УСЛОВИ: IV, VI степен стручне спреме; правне
струке; вођење евиденције поште; телефонска
централа; основна информатичка обука(Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик почетни ниво; руски - почетни ниво. Слати пријаве
на имејл адресу. Рок за пријаву је до попуне.

Књиговођа

место рада Сомбор, на одређено
време
УСЛОВИ: IV, VI степен стручне спреме; економске
струке; књижење пословних промена, улазних и
излазних рачуна послодаваца, књижење набавке
основних средстава; основна информатичка обука(Windows, Word, Excel, Explorer,Outlok); енглески
језик - почетни ниво; пожељно искуство за књиговодствене послове. Слање пријава имејлом. Рок за
пријаву је до попуне.

Референт набавке

место рада Сомбор, на одређено
време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, комерцијални техничар, машински техничар,
контролор квалитета; основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); пожељно
радно искуство. Слање пријава на имејл адресу. Рок
за пријаву је до попуне.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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МОНА ХОТЕЛ
MANAGEMENT DOO
ХОТЕЛ „ЗЛАТИБОР МОНА“

„UČA INTERNATIONAL“ DOO
11000 Београд, Устаничка 17
тел. 064/01-69-107

31315 Златибор, Миладина Пећинара 26

Шивач - погон шивење беретки
6 извршилаца

Кувар

3 извршиоца
Опис посла: редовно допуњавање и одговарајућа
поставка бифеа за различите прилике; познавање
јеловника и специфичности намирница.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, пожељно
је радно искуство, добре комуникацијске вештине,
флексибилност у раду. Слање радних биографија на
e-mail: recepcija@monazlatibor.com. Конкурс је отворен до 10.04.2018. године.

АУТО-ПРЕВОЗ И ПЕРИОНИЦА
МИЛИНКОВИЋ МИЛОШ

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; знање рада
на индустријским машинама; пожељно минимално
искуство у шивењу. Конкурс је отворен до попуне
радног места. Кандидати могу да се јаве на телефон: 064/01-69-107.

АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ
УСЛУГЕ „BILL-BOOK“
21000 Нови Сад, Мирослава Антића 6
тел. 063/7289-681
e-mail: milicatezoro@gmail.com

Књиговођа

31000 Ужице, Попова вода бб
тел. 065/4727-838

УСЛОВИ: IV степен, књиговођа или без обзира на
стручну спрему тог степена; основна информатичка
обука; минимум 4-5 година радног искуства у књиговодству. Јављање кандидата на горенаведени мејл
и телефон. Рок за пријаву до 21.04.2018.

Радник на прању моторних
возила
место рада у Дријетњу

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије. Контакт телефон: 065/472- 838,
Милош Милинковић.

„ЗВЕЗ ТУРС“ ДОО
11000 Београд, Ћирила и Методија 2А
тел. 063/8386-278

Конобар

на одређено време
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; радно искуство 12 месеци.

Кувар

на одређено време
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; радно искуство 10 година.

Помоћни кувар

на одређено време
УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; без обзира на
радно искуство и завршену школу.

СЗР ”ТЕХНОСЕРВИС”
ВЕЛИКА ПЛАНА

11320 Велика Плана, Николе Пашића бб
тел. 062/261-622
e-mail: dejan@tehnoservis.rs

Менаџер продаје
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook); IV степен комерцијални техничар, VI/1,
VI/2, VII/1 степен. Рад у сменама. Директно упућивање кандидата према договореним терминима за
разговор. Јављање кандидата на горенаведен телефон, достављање радних биографија на увид.

Извршилац на монтажи и сервису
клима уређаја и централног
грејања
УСЛОВИ: III степен, механичар за расхладне
уређаје; возачка дозвола Б категорије. Опис посла: механичар за расхладне уређаје. Рад у сменама.
Слање пријава мејлом, јављање кандидата на горенаведени телефон, за лице на контакт Дејан Спасић. Доставље радних биографија на увид.

ОСТАЛО: Радно место је ресторан „Чарапићев
брест“, кандидати могу да се јаве на телефон:
063/83-86-278. Конкурс је отворен до попуне радног
места.

СЕРВИС ЗА ПРАЊЕ И ПЕГЛАЊЕ
„ИВКОВИЋ А ИВАНА“
11000 Београд, Мишка Јовановића 6 б
тел. 060/154-89-00

Радник на машинама у
перионици веша
УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на
радно искуство. Кандидати могу да се јаве на телефон: 060/154-89-00. Конкурс је отворен до попуне
радног места.

www.nsz.gov.rs

Посао се не чека, посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Медицина
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ
ЛИЦА „КРУНА“
11000 Београд, Светог Николе 43
тел. 011/2427-891

Медицинска сестра - техничар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
образовни профил: медицинска сестра - техничар.

Неговатељ/ица

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне
спреме.
ОСТАЛО: Рок трајања конкурса 30 дана. За кандидате из унутрашњости обезбеђен је смештај и
исхрана. Кандидати се могу пријавити на конкурс
путем телефона 062/8205-822, Олгица Јанковић или
063/367-568, Даниела Јовановска.

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Београд - Савски венац, Црнотравска 17

Mедицински техничар општег
смера

привремени и повремени послови
100 извршилаца
УСЛОВИ: медицински техничар општег смера, радно искуство: небитно, стручни испит.

Болничар

привремени и повремени послови
30 извршилаца
УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, радно искуство: небитно; рад у сменама, ноћни рад.

Хигијеничарка

привремени и повремени послови
30 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; радно искуство:
небитно.

Помоћни радник

привремени и повремени послови
30 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство:
небитно.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 20.04.2018. године.
Кандидати радну биографију (CV) треба да пошаљу
на e-mail адресу: vma@mod.gov.rs или да се јаве на
контакт телефон 011/2661-122, локал 26856.

ЗУ АПОТЕКА “ВИПЕРА”
25000 Сомбор, Мирна 2
тел. 025/433-110, 066/445-522

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
фармацеут; стручни испит за здравствене раднике,
лиценца за фармацеуте, знање рада на рачунару.
Рад у сменама, рад у апотеци отвореног типа. Рок
за пријављивање 15 дана. Слање пријава на e-mail:
viperasombor@sezampro.rs.
Бесплатна публикација о запошљавању

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
СУБОТИЦА

Суботица, Алеја маршала Тита 31
тел. 024/644-411
e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи
смер; радно искуство: небитно; положен стручни испит. Рад у сменама, ноћни рад. Запослени ће
радити у просторијама Геронтолошког центра, а по
потреби и у ванинституционалној заштити. 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, а суботом 4 часа).
Геронтолошки центар не обезбеђује смештај за
запослене. Установа обезбеђује аутобуску карту на
име путних трошкова за градске и приградске месне
заједнице унутар града Суботице. Трајање конкурса: до попуне. Контакт особа: Биљана Броћиловић.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб

Кувар - посластичар

за потребе немедицинског сектора Одељење ресторана и кухиње
Опис послова: Самостална припрема јела у
кухињи, припрема и издавање оброка за „a la carte“
и за друге кориснике услуга послодавца (пацијенти, пансионски гости, организоване групе и др.).
Превози и предаје припремљену храну у објекту
„Abella“. Враћа посуђе из претходне смене. Дневно
проверава и евидентира температуру хладњака у
кухињском блоку. Стара се о хигијенској чистоћи
кухиње, помоћних просторија и кухињског инвентара. За свој рад и средства рада која су му поверена одговара шефу службе кухиње. Самостално
спрема колаче, слаткише и воће по дневном јеловнику и поруџбини, врши припремање и издавање
колача за пансион и „a la cart“. Припремање посластица: кувањем, печењем и пржењем. Финализација специјалних посластица: одређивање боја,
густоће изгледа. Припремање специјалних посластица. Креирање нових посластица и предлагање
нормативе и поступака за израду нових посластица. Води евиденцију припремљених и издатих
јела. Посластичарске производе прави по унапред утврђеним нормативима. Стара се о одржавању хигијене радног места, опреме и прибора за
рад. Учествује у планирању јеловника и креирању
нових посластица. Дужан је да познаје прописане
процедуре ISO и HACCP стандарда и да исте свакодневно у раду спроводи. По потреби учествује у
подели и припреми свих јела која се припремају у
ресторану. Приликом већих манифестација које се
спроводе у ресторану ангажује се и на свим осталим пословима, као што су прање посуђа, помоћ
код сервирања, чишћење и уређење свих осталих
проторија. За свој рад и средства рада која су му
поверена одговара главном кувару.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског
или прехрамбеног смера. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила, копију 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 ресторана и кухиње, 24420 Кањижа, Народни парк бб, са
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за послове кувара - посластичара”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ЛЕСКОВАЦ
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 и 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 старијег 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 је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање
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 или
поштом на адресу Завода, 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.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене,
до повратка запосленог са дужег
боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен стручни испит. Уз пријаву
поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном
оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж или
потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико је
кандидат променио презиме, уверење о држављанству, копију личне карте. Лекарско уверење којим
се доказује здравствена способност без ограничења
за рад на радном месту за које је расписан оглас,
дужан је да достави кандидат који буде примљен
у радни однос. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у
затвореним ковертама на горенаведену адресу или
доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узете у разматрање при избору
кандидата.
28.03.2018. | Број 770 |
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ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ

25250 Оџаци, Мостонга 25
тел. 025/5742-131, 025/5742-381

Доктор стоматологије
скраћено радно време
(37 сати недељно)

Опис послова: обавља зубнолекарске прегледе,
контролне зубнолекарске прегледе, систематске и серијске зубнолекарске прегледе. Обавља
инпрегнацију и флуоризацију, уклањање каменца
и меких наслага зуба, читање РТГ снимака, испитивање фиталитета зуба, лечење меких делова,
гингивитиса, стоматитиса и парадентитиса. Обавља
лечење зуба, пломбирање зуба, вађење зуба, мање
хируршке интервенције, металне радове и протетске радове. По потреби упућује пацијента на друге
консултативне специјалистичке, рендгентске и лабораторијске прегледе или на стационарно лечење.
Обавља здравствено-васпитни рад. Обавља и друге
послове и радне задатке свог радног места.
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, VII/1
степен стручне спреме. Доставити: копију уверења
о положеном стручном испиту, дозволу за рад лиценцу, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, кратку биографију. Пријаве слати
на Правну службу ДЗ Оџаци, 25250 Оџаци, Мостонга 25. Рок за подношење пријава је 7 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за доношење одлуке о избору кандидата
је 30 дана.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН“ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
општи смер; положен стручни испит; лиценца за
рад у струци или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи - општи смер; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама, путем поште
на горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на
оглас за сестру“ или лично у просторијама болнице.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21 г
тел. 011/2607-133
e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар

место рада: Гуча, општина Лучани,
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског - виши ниво, рад на рачунару, потребно је радно искуство од минимум 12 месеци. Рад у сменама,
пробни рад. Рок трајања конкурса: до попуне. Кан-
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дидати се могу јавити послодавцу на горенаведени телефон особи за контакт или могу да доставе
радне биографије путем имејла. Особа за контакт:
Татјана Анђелић Јовановић.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

куришу, лично или путем поште на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. Кандидати
који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР ЗЕМУН

Доктор медицине

пробни рад 3 месеца, у Служби
кардиологије, Клиника за интерну
медицину
УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен медицински факултет; положен стручни испит по завршеном
медицинском факултету; искуство у клиничком раду
у области конкурса.

Доктор медицине

пробни рад 3 месеца, у Служби
медикалне онкологије, Клиника за
интерну медицину
УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен медицински факултет; положен стручни испит по завршеном медицинском факултету; искуство у клиничком
раду.

Доктор медицине

пробни рад 3 месеца, у Служби за
консултативне и специјалистичке
прегледе, Одсек консултативних
прегледа, Кабинет за
дерматовенерологију, Заједничке
медицинске службе
УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен медицински факултет; положен стручни испит по завршеном
медицинском факултету; искуство у раду у области
конкурса.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна
лична и радна биографија са адресом, контакт
телефоном, е-mail адресом; изјава кандидата да је
здравствено способан за тражене послове и да се
против њега не води кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завршеном медицинском
факултету; уверење о положеном стручном испиту; лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије; доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или
фотокопија радне књижице); извод из матичне
књиге венчаних ако је кандидат променио презиме. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење,
као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос; уверење да се против
њих не води кривични поступак (уверење издаје
суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о
положеном стручном испиту; лиценцу или решење
о упису у Лекарску комору Србије; оверену фотокопију уверења о држављанству; фотокопију личне
карте нечиповане, односно чиповану доставити на
очитавање; фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Kомисија ће разматрати све
доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања
додатних релевантних података за доношење
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да своје пријаве доставе писарници
КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком “За
јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које кон-
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1) Виши радиолошки техничар у
дијагностици
у Служби за радиолошку
дијагностику, Заједничке
медицинске службе, пробни рад 3
месеца

2) Виша медицинска сестра техничар, на осталим болничким
одељењима
у Служби пулмологије са
пнеумофтизиологијом, Клиника за
интерну медицину, пробни рад 3
месеца

3) Виша медицинска сестра техничар у ургентним службама
и реанимацији
у Служби неурологије, Клиника за
интерну медицину, пробни рад 3
месеца

4) Медицинска сестра - техничар
у гинекологији и акушерству
у Служби акушерства, Болнице за
гинекологију и акушерство, пробни
рад 3 месеца

5) Медицинска сестра техничар на осталим болничким
одељењима
у Служби неурохирургије, Клиника
за хирургију, пробни рад 3 месеца

6) Медицинска сестра - техничар
у операционој сали
у Служби операционог блока са
стерилизацијом и интензивном
терапијом, Клиника за хирургију,
пробни рад 3 месеца

7) Медицинска сестра техничар на осталим болничким
одељењима

у Служби за оториноларингологију
са максилофацијалном хирургијом,
Клиника за хирургију, пробни рад 3
месеца

8) Медицинска сестра - техничар
у интервентним процедурама
у Служби кардиологије, Клиника
за интерну медицину, пробни рад 3
месеца

9) Медицинска сестра - техничар
у онкологији и хемиотерапији
у Служби медикалне онкологије,
Клиника за интерну медицину,
пробни рад 3 месеца
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10) Медицинска сестра техничар у ургентним службама
и реанимацији
у Служби за пријем и збрињавање
ургентних стања, Заједничке
медицинске службе, пробни рад 3
месеца

Услови за радно место 1: завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа - смер
виши радиолошки техничар/струковни медицински
радиолог; положен стручни испит након завршене
више медицинске/струковне медицинске школе;
лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије; радно искуство у клиничком раду.
Услови за радно место 2: завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа - општи
смер; положен стручни испит након завршене више
медицинске/струковне медицинске школе; лиценца
или решење о упису у Комору медицинских сестара
и здравствених техничара Србије; радно искуство у
клиничком раду.
Услови за радно место 3: завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа - општи
смер; положен стручни испит након завршене више
медицинске/струковне медицинске школе; лиценца
или решење о упису у Комору медицинских сестара
и здравствених техничара Србије; радно искуство у
клиничком раду.
Услови за радно место 4: завршена средња
медицинска школа, гинеколошко-акушерски смер;
положен стручни испит након завршене средње
школе; лиценца или решење о упису у Комору
медицинских сестара и здравствених техничара
Србије; радно искуство у клиничком раду.
Услови за радна места 5, 6, 7, 8, 9 и 10: завршена средња медицинска школа - општи смер; положен стручни испит након завршене средње школе;
лиценца или решење о упису у Комору медицинских
сестара и здравствених техничара Србије; радно
искуство у клиничком раду.
За радна места 1, 2 и 3: Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:
потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом; изјава кандидата да
је здравствено способан за тражене послове и да се
против њега не води кривични поступак, својеручно
потписана; диплома о завршеној вишој/струковној
медицинској школи - виши радиолошки техничар/
струковни медицински радиолог (за радно место 1);
диплома о завршеној вишој/струковној медицинској
школи смер - општи смер (за радна места 2 и 3);
уверење о положеном стручном испиту након завршене више/струковне медицинске школе; лиценца
или Решење о упису у Комору медицинских сестара
и здравствених техничара Србије; извод из матичне
књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;
доказ о радном искуству након положеног стручног
испита (потврда послодаваца или фотокопија радне
књижице) (за радна места 1, 2 и 3).
За радна места 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10: Уз пријаву
на конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом; изјава кандидата да је здравствено способан
за тражене послове и да се против њега не води
кривични поступак, својеручно потписана; диплома
о завршеној средњој медицинској школи - гинеколошко-акушерски смер (за радно место 4); диплома
о завршеној средњој медицинској школи - општи
смер (за радна места 5, 6, 7, 8, 9 и 10); уверење
о положеном стручном испиту након завршене
средње медицинске школе; сведочанства за сваки
разред средње школе; лиценца или решење о упису
у Комору медицинских сестара - техничара Србије;
Бесплатна публикација о запошљавању

извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат
променио презиме; доказ о радном искуству након
положеног стручног испита (потврда послодаваца
или фотокопија радне књижице) (за подтачке 4, 5,
6, 7, 8, 9 и 10).
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско
уверење, као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; уверење да
се против њих не води кривични поступак (уверење
издаје суд); оверене фотокопије дипломе, уверења
о положеном стручном испиту; оверена фотокопија
уверења о држављанству; лиценца или решење
о упису у Комору медицинских сестара - техничара Србије; фотокопију личне карте нечиповане,
односно чиповану доставити на очитавање; фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).
Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене
и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се
разговор, ради прибављања додатних релевантних
података за доношење одлуке о избору кандидата.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске и административне послове
КБЦ Земун. Кандидати за горенаведена радна места
дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ
Земун у затвореној коверти са назнаком „За јавни
оглас за пријем у радни однос на неодређено време“, са навођењем радног места за које конкуришу
лично или путем поште на горенаведену адресу.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве
са непотпуном и неодговарајућом документацијом,
неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници
КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

Домар/мајстор одржавања

пробни рад 3 месеца, у Служби за
техничке и друге сличне послове
УСЛОВИ: завршена средња школа електротехничке
струке; радно искуство.

Помоћни радник

пробни рад 3 месеца, у Служби за
техничке и друге сличне послове
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа; радно искуство.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и
радна биографија са адресом, контакт телефоном,
е-mail адресом; изјава кандидата да је здравствено
способан за тражене послове и да се против њега
не води кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завршеној основној школи; извод из
матичне књиге венчаних ако је кандидат променио
презиме; доказ о радном искуству (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати
су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; уверење да се против њих
не води кривични поступак (уверење издаје суд);
оверена фотокопија дипломе о завршеној основној
школи; оверена фотокопија уверења о држављанству; фотокопија личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање; фотокопија
одјаве са претходног осигурања (М образац). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и
потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају

услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних
података за доношење одлуке о избору кандидата.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске и административне послове
КБЦ Земун. Кандидати за горенаведена радна места
дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ
Земун у затвореној коверти са назнаком “За јавни
оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу
лично или путем поште на горенаведену адресу.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. Кандидати који
не буду изабрани документацију могу преузети на
писарници КБЦ Земун.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Футошка 68

Специјалиста радиологије
Опис послова: упознаје се са медицинском документацијом везаном за предложено снимање и
претходним налазима уколико их пацијент поседује; изводи прегледе самостално или уз асистенцију
РТГ техничара; врши анализу обављеног снимања,
описује уочено стање и патолошке промене утврђене снимањем, исте детаљно описује са издвојеним
или општим мишљењем о стању и променама које
су утврђене; у случају потребе предлаже и додатне
претраге како би се отклониле све сумње односно
потврдило постојање или не патолошке промене
и њен медицински карактер; поред анализе и очитавања РТГ снимака, може да обавља ултразвучну
дијагностику, дезинтометрију и даје опис уоченог
(налаз и мишљење), са образложењем свих битних
промене од значаја за правилно и тачно одређивање дијагнозе; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење
здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
учествује у раду лекарских конзилијума; ради на
унапређењу дијагностичких, терапијских и превентивних поступака; обавља и друге послове из своје
струке по налогу начелника и директора. За свој рад
одговара начелнику и директору.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; завршен
медицински факултет; положен стручни испит;
положен специјалистички испит из радиологије;
посебна здравствена способност за рад са изворима
јонизирајућих зрачења.
ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести за
које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Као докази о испуњености услова огласа подносе се: диплома о завршеном факултету, уверење
о положеном специјалистичком испиту, уверење о
положеном стручном испиту, уверење о посебној
здравственој способности за рад са изворима јонизирајућих зрачења, дозвола за рад - лиценца издате
од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Докази о
испуњености услова огласа подносе се у овереној
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације
из које се цени испуњеност услова. Кандидати могу
бити позвани ради пружања додатних података који
могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања,
додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања, итд). Ако последњи дан рока
28.03.2018. | Број 770 |
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пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан
државног празника, рок за подношење пријаве
истиче првог нарадног радног дана. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана
истека рока за пријаву кандидата. Пријаве са документацијом достављају се у затвореним ковертама
на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни оглас
за радно место специјалиста радиологије”.

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

Доктор медицине

су: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, 14000
Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове ________
(навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО

ДЗ “Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
ЧУКАРИЦА

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; просечна
оцена студирања најмање 7; положен стручни-приправнички испит; лиценца за рад или решење о
упису у комору; радно искуство на пословима доктора медицине. Потребна документа: пријава на
оглас; биографија; оверена фотокопија дипломе
о стручној спреми; оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); оверена фотокопија лиценце
за рад издатог од надлежне коморе или решења
о упису у надлежну комору. Оригинали или оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених и
уверења о држављанству не смеју бити старији од
6 месеци. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење
о здравственој способности. Пријаве у затвореној
коверти слати или доставити лично на горенаведену
адресу, са обавезном назнаком „Пријава на конкурс
за заснивање радног односа за радно место доктор
медицине”. На полеђини коверте обавезно написати
име и презиме кандидата. Све додатне информације
се могу добити на телефон: 034/853-349. Трајање
огласа: 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Избор кандидата ће извршити
в.д. директора ДЗ Лапово. Кандидати су обавезни
да у својим пријавама наведу имејл адресу на коју
ће им бити послата одлука о избору кандидата чији
пријем су обавезни да потврде повратном поруком.
Кандидатима који не наведу имејл адресу одлука ће
бити прослеђена поштом. Одлука ће бити објављена и на интернет страници www.dzlapovo.rs.

11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор медицине

за потребе Службе за радиолошку
дијагностику

у Служби опште медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; извод из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1
степен стручне спреме; положен стручни испит;
важећа лиценца за рад; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Кандидат подноси следећу документацију: пријаву
на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце, фотокопију личне карте;

Медицинска сестра техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме; положен
стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на
рачунару(основни пакет MS Office и Windows окружење). Кандидат подноси следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом, извод
из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи, општег смера, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију личне карте.

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

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе урологије

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

Медицинска сестра - техничар
у Служби опште медицине
4 извршиоца

Спремачица

у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и др. послове
УСЛОВИ: завршена основна школа; I степен стручне
спреме. Кандидат подноси следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом, извод
из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о завршеној
основној школи, фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, сајту Министарства
здравља РС и сајту Дома здравља „Др Симо Милошевић“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу
или архиви ДЗ, III спрат, соба број 15. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију подносиоца молби на објављене
конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора
бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту ДЗ „Др Симо
Милошевић“.

Кувар

за потребе Одељења за припрему и
дистрибуцију хране
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимања
кувар. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; извод
из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адре-
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34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

Доктор медицине

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Оглас објављен 21.03.2018. године у публикацији „Послови”, за радно место под
редним бројем 3: медицинска сестра, на
одређено време, ради замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка
на рад, на пословима тимске сестре у Амбуланти Дијагностички центар Службе опште
медицине; исправља се у делу УСЛОВИ тако
да гласе: завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра техничар
за рад Одељењу за клиничку
психијатрију у Служби за
психијатрију, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог

2) Анестетичар

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

за рад у Одсеку за интензивно
лечење и реанимацију Службе за
анестезиологију и реаниматологију,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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3) Медицинскa сестрa техничар

за рад на Одсеку за палијативно
лечење у Служби за продужено
лечење и негу, на одређено време 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад. Кандидати подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована); фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме); oверену
фотокопију лиценце издате од надлежне коморе.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати
пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Рок
за подношење пријава 8 дана од дана објављивања
у огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не
достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас
је објављен и на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у
затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Возач

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

2) Возач

на одређено време због замене
привремено одсутног радника,
послови возача санитетског возила у
Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне
услове: III степен стручне спреме, КВ возач и положен возачки испит Б и Ц категорије. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место се
пријављују; кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверену фотокопију возачке дозволе;
изјаву да су здравствено способни за послове за које
подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених.

3) Спремачица

на одређено време због замене
привремено одсутног запосленог, за
рад у Одсеку за одржавање хигијене
објеката и простора
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена основна школа I степен стручне
спреме. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; изјаву
Бесплатна публикација о запошљавању

да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге
рођених.
ОСТАЛО: Кандидати 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. Пријавe на оглас могу
се поднети у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДУШАН САВИЋ ДОДА”
21300 Беочин, Светосавска бб

ти 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...).
Приликом заснивања радног односа, кандидат је
дужан да достави лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати, фотокопију личне карте, вакцинални статус, санитарну
књижицу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној
коверти лично или поштом на горенаведену адресу
са назнаком “Пријава на оглас за пријем две спремачице у стационару на неодређено време”.

Пољопривреда
ПП ИНТЕРПРОМ

11070 Нови Београд, Париске комуне 24
тел. 011/269-6040

Агроном

Директор

место рада Нова Црвенка, рад у
воћњаку, пробни рад 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да имају завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет и најмање 5
година стажа у области здравствене заштите на
пословима лекара или фармацеута; да имају завршен правни или економски факултет, 5 година
радног стажа у области здравствене заштите на
пословима дипломираног правника или економисте и завршену едукацију из области здравственог
менаџмента. Пријаве са доказима о испуњености
услова и кратак Програм рада за четворогодишњи
мандат период доставити на горенаведену адресу
са назнаком “За конкурс”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, воћарски технолог, технолог заштите биља; возачка дозвола Б
категорије; основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook).

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„РЕСНИК“ КРАГУЈЕВАЦ

на период од 4 године

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Спремачица

у стационару у Сервису за
одржавање хигијене у Одељењу
за техничке и услужне послове
у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и друге
сличне послове, пробни рад од 3
месеца
2 извршиоца

Пољопривредни техничар

место рада Нова Црвенка, рад у
воћњаку, пробни рад 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни
техничар за производњу биља; возачка дозвола Б
категорије.
ОСТАЛО: Слање пријава за посао, достављање радних биографија на e-mail: dusaninterprom@gmail.
com. Трајање конкурса: до попуне радног места.

34225 Ресник
тел. 063/101-42-93

Продавац рачунополагач продавац мешовите робе
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; пожељно радно искуство; предвиђен пробни рад 7 дана. Кандидати се за више
информација могу јавити на телефон 063/101-42-93,
лице за контакт Радослав Јањић.

Опис посла: одржава хигијену просторија, апарата и
инвентара на Клиници; односи прљав и доноси чист
веш; ради и друге послове из свога делокруга а по
налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне
услове: завршена основна школа, I степен стручне
спреме. Уз молбу се у оригиналу или овереној копији
подносе следећа документа: диплома о завршеној
основној школи; 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). Кандидати подносе
својеручно потписану молбу за пријем и биографију
са адресом, контакт телефоном и и-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 користи-

Посао се не чека, посао се тражи
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Индустрија и грађевинарство
„АРИАНЕ“ ДОО

11000 Београд, Џорџа Вашингтона 38
тел. 060/090-3382

Руковалац грађевинских машина
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању; пробни рад 1 месец.

Возач

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Б, Ц и Е категорије.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на наведени
број телефона. Рок за пријављивање 19.04.2018.
године.

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

AMD-MONTAGE DOO

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика (није услов).

Грађевински инжењер статичар

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и
превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни
здравствени прегледи за рад у Немачкој; пуно радно
време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем
имејла, лице за контакт: Нина Јанкелић.

Стара Пазова, Ћирила и Методија 15
е-mail: info.gradjevinari@amd-montage.com

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта у Немачкој, организација градње, организација градилишта, брига о
терминима извођења; самостална израда статичких
прорачуна.
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме; радно искуство у траженом занимању,
минимум 60 месеци; обавезно знање рада на рачунару - МS Office пакет, Интернет, AutoCAD; обавезна возачка дозвола Б категорије; обавезно знање
немачког језика - виши ниво.

Грађевински пословођа

место рада Немачка, на одређено
време - 12 месеци
2 извршиоца
Опис посла: руковођење радницима на градилишту,
контрола квалитета и детаља изведбе.

на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у
траженом занимању минимум 60 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); обавезно
знање немачког језика - средњи ниво.

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног
искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу да се јаве на контакт телефон, лице
за контакт: Александар Галић.

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
5 извршилаца

Интерни ревизор

AMD-MONTAGE ДОО
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15
тел. 063/72-89-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

Заваривач (TIG)

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
50 извршилаца
Опис посла: варење свих врста метала поступцима TIG.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
траженом занимању минимум 36 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика - почетни ниво (није услов);
пожељно поседовање атеста (није услов).

Цевар - изометричар

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
20 извршалаца
Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода,
монтажа котлова.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
траженом занимању, минимум 36 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика - почетни ниво (није услов);
познавање изометрије (скице, нацрти)
ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и
повратак након завршеног пројекта; обезбеђен
смештај и превоз од смештаја до посла; обезбеђени
потребни здравствени прегледи за рад у Немачкој;
пуно радно време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
доставе путем поште, мејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Нина Јанкелић.
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Фасадер

Опис посла: извођење фасадерских радова у грађевинарству.
УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика (није услов).

Зидар

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
5 извршилаца
Опис посла: извођење зидарских радова у грађевинарству.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
траженом занимању минимум 60 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика (није услов).

Монтер суве градње

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
3 извршиоца
Опис посла: извођење свих врста гипсаних радова.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика (није услов).

Керамичар

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
3 извршиоца
Опис посла: извођење керамичких радова на
пројектима у иностранству.

„БАНЕ МПИ“ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/5416-161
e-mail: hr@bane.rs

Реглер

на одређено време
2 извршиоца
Опис посла: постављање алата на машинама, контрола рада алата, израда првог радног комада и
упознавање радника са начином руковања алатима
и машинама; контрола правилности рада радника
на машини са реглираним алатаом; континуирани
обилазак радних места и контрола радних комада према операционој листи; примена технолошко-радних инструкција; провера исправности алата
и специјалних уређаја при реглажи и у току експлоатације алата и машина; отклањање мањих кварова на алатима и специјалним уређајима, а у случају
већих кварова обавешавање одељења алатнице
или одржавање; по завршетку серије чишћење
алата, а са последњим радним комадом враћање
алата у алатницу; у сарадњи са пословођом вођење
евиденције о дневном плану производње; ради унапређења квалитета производње изношење предлога и недостатака уочених у процесу и у сарадњи
са технологом алата и одељењем алатнице рад на
отклањању истих; примена прописане мере заштите на раду.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство.

Помоћни радник у ливници
на одређено време

Опис посла: у сарадњи са ливцем ливење легуре
цинка и алуминијума у металним калупима на машинама за ливење; рад на ручном ливењу у металним калупима; припрема материјала за ливење,
пуњење пећи за ливење и контрола температуре
материјала за ливење која мора бити у технолошким границама; послови уређења радне средине у
погону ливнице; остали послови по налогу надређеног; примена мере заштите на раду.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Брусач/глачар

више извршилаца
на одређено време
Опис посла: брушење и глачање радних комада
(одливака) на брусној траци или тоцилу; самостална припрема, балансирање и монтажа глачарских
точкова (стругање и мазање точкова); транспорт
уређених комада (превоз и одвоз до радног места);
након завршене операције самостално одлагање
(складиштење) радне опреме и прибора; послови
уређења радне средине у одељењу глачаре; остали
послови по налогу непосредног руководиоца; примена прописаних мера заштите на раду.
УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме.

Механичар за пнеуматику и
хидраулику
на одређено време

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Опис посла: преглед, монтажа и оправка пнеуматско-хидрауличних система и компоненти; планирање, припрема, извођење планске замене дотрајалих елемената система пнеуматике и хидраулике у
сарадњи са осталим стручним службама; читање и
разумевање техничких, функционалних и монтажних цртежа и технолошке документације везане
за системе пнеуматике и хидраулике; вођење евиденције о минималним залихама резервних делова
потребних за одржавање пнеуматско-хидрауличних
система и обавештавање техничке службе ради
набавке истих; ради унапређења квалитета производње изношење предлога како би недостаци уочени у процесу производње у сарадњи са стручним
службама били отклоњени уз поштовање принципа пословне културе; познавање и придржавање
одредби и начела стандарда квалитета и заштите
на раду.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је до попуне. Слати пријаве
на адресу поштом или лично и на имејл адресу.

„БАНЕ МПИ“ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/541-6161
e-mail: hr@bane.rs

Технолог површинске заштите
на одређено време

Опис посла: организација одељења галванизације;
континуирано праћење технологије; контрола квалитета превлаке; истраживања у области основне
хемије; практичан рад у лабараторији; анализе и
закључивање на основу експеримената; пројектовање хемијских постројења; стручна подршка
продаји; писање извештаја и препорука у смислу
унапређивања производње са аспекта галванске
заштите.

рокове испоруке и евентуалне корекције плана; прати стање полупроизвода и по потреби врши отпис
некурентне робе; идентификује кључне техничке
потребе и врши евалуирање техничких решења и
стратегије, спроводи одабрана решења, те надгледа
спровођење одабраних решења; предлаже и уводи
мере за унапређење организације рада фабрике;
саставља извештај о постигнутим резултатима и
спроведеним активностима; ради и друге послове
по налогу непосредног руководиоца и власника.
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме техничког усмерења; исуство рада у производњи; добро
познавање MS Office; пожељно познавање AutoCAD-а;
добре организационе и комуникационе способности;
организацијске, аналитичке способности и истрајност
у проналажењу решења; комуникативност, самоиницијативност и усмереност на решења; поузданост и
одговорност; возачка дозвола Б категорије. Пријаве
се достављају поштом или лично на наведену адресу
или електронским путем на наведени имејл. Конкурс је
отворен до попуне радног места.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“

Бесплатна публикација о запошљавању

Електромонтер електроинсталатер

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

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро струке; радно искуство: небитно. Теренски рад,
обезбеђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена
исхрана, осмочасовно радно време. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да
се јаве на телефон послодавца.

за рад у Љигу, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
машински инжењер, мастер инжењер машинства;
радно искуство: небитно; рад у Ms Office пакету; рад
у AutoCAD-у; знање енглеског језика на средњем
нивоу; возачка дозвола Б категорије.

Технолог металургије

за рад у Љигу, на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електрозаваривач; радно искуство: небитно. Могу конкурисати
и кандидати са II и III степеном стручне спреме,
са завршеном обуком за електрозаваривача, без
обзира на образовни профил. За извршиоце који не
поседују наведена знања послодавац ће организовати бесплатну обуку.

Опис посла: реализује усвојени годишњи план производње; организује рад организационих целина и
служби; врши координацију руководиоца организационих целина и служби; контролише радне налоге
за производњу; контролише и активно учествује у
обради лансирних радних налога; води документацију за праћење и извршење планских задатака на
дневном, недељном, месечном и годишњем нивоу;
прати и контролише процесе рада у производњи;
прати складиште репроматеријала; прати залихе
полупроизвода; осигурава комплетну техничку
подршку потребну за организацију производње;
заједно са комерцијалним сектором опредељује

Београд
тел. 063/1828-255

Машински инжењер

„БАНЕ МПИ“ ДОО БЕОГРАД
ОГРАНАК СОМБОР

на одређено време

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електро-енергетске и мернорегулационе опреме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер металургије, мастер инжењер металургије; радно искуство: небитно; рад у Ms Office
пакету; рад у AutoCAD-у; знање енглеског језика на
средњем нивоу; возачка дозвола Б категорије.

Координатор производње

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, исхрана и превоз.
Трајање конкурса: 02.04.2018. Кандидати могу да
се обрате послодавцу на наведени број телефона,
на имејл адресу и лично (понети радну биографију).

Београд, Краља Милана 4/4-5
тел. 011/3612-446
e-mail: livnicaljig@gmail.com

УСЛОВИ: универзитетско образовање (дипломирани инжењер хемије/технолог); пожељно искуство из
области површинске заштите; познавање MS Office
пакета, нарочито Excel; знање енглеског језика;
способност за тимски рад и поштовање предвиђених рокова; способност стратешког размишљања и
планирања; одличне организационе и аналитичке
способности; возачка дозвола Б категорије. Ми вам
нудимо: рад у младом и професионалном колективу, динамично радно окружење, могућност личног
усавршавања и развоја, сигурност и редовну зараду. Пријаве са биографијом слати на имејл адресу,
са назнаком: „Конкурс за технолога површинске
заштите”. Контактираћемо само кандидате који уђу
у ужи избор. Рок за пријаву је до попуне конкурса.

25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/5416-161
e-mail: hr@bane.rs

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, брусач; радно искуство: небитно. За извршиоце који не поседују наведена знања послодавац ће организовати
бесплатну обуку.

Топилац

за рад у Љигу, на одређено време
УСЛОВИ: IV, V степен стручне спреме, топионичар;
радно искуство: небитно.

Електрозаваривач

за рад у Љигу, на одређено време
3 извршиоца

Резач

за рад у Љигу, на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач резач гасом; радно искуство: небитно. Могу конкурисати и кандидати са II и III степеном стручне
спреме, са завршеном обуком за резаче, без обзира
на образовни профил. За извршиоце који не поседују наведена знања, послодавац ће организовати
бесплатну обуку.

Помоћни радник

за рад у Љигу, на одређено време
4 извршиоца

„РЕМЕТАЛ“ ДОО
Петроварадин, Буковачки пут 72
тел. 069/250-29-45
e-mail: office@remetal.rs

Металостругар

на одређено време 3 месеца
Опис посла: обрада главе мотора на стругу.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металостругар, металоглодач, машинбравар; радно искуство: 5
година; основно знање рада на рачунару; возачка
дозвола Б категорије. Теренски рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу
јавити послодавцу путем телефона или послати
радну биографију на горенаведени имејл, лице за
контакт: Милена Тица.

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД
35230 Ћуприја, Цара Лазара 109

Руководилац градње
УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер на
хидротехничко-конструкторском смеру са положеним стручним испитом за поседовање лиценце за
извођење и пројектовање (313 и 413 или 314 и 414),
трогодишње радно искуство; потребно искуство у
извођењу хидрограђевинских објеката, познавање
рада на рачунару, програми: Ms Office Auto Cad. Кандидати уз пријаву подносе: кратку биографију, оверену фотокопију о завршеном факултету, оверену
фотокопију о положеном стручном испиту, фотокопије лиценце са одговарајућом потврдом. Молбе са
потребном документацијом достављају се на горенаведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи
28.03.2018. | Број 770 |
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ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО ДОО

Оператер на класичном борверку

Помоћни фарбар

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, минимум IV или V степен стручне спреме
(машински - металски смер) и познавање рада на
борверку и глодалици; пожељно искуство на истим
или сличним пословима.

24000 Суботица, Биковачки пут 2
e-mail: hr@tvbratstvo.rs
тел. 024/623-201

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било
ком занимању, без обзира на радно искуство. Слање
биографија на имејл или поштом, ближе информације на контакт телефон. Оглас остаје отворен до
19.04.2018. године.

YUKK-ZIPPLAST DOO
31210 Пожега, Годовички пут бб
тел. 031/3816-179, 064/1648416

Инжењер припреме и одржавања
на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог

Металоглодач
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, минимум IV или V степен стручне спреме
(машински - металски смер) и познавање одговарајућих алата; пожељно искуство на истим или
сличним пословима.

Металостругар
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, минимум III или IV степен стручне спреме
(машински - металски смер) и познавање одговарајућих алата; пожељно искуство на истим или
сличним пословима.

Машинбравар

Опис посла: техничко-технолошка припрема производње; планско- превентивно одржавање опреме и
објекта; текуће одржавање опреме; учествује у реализацији система за управљање квалитетом производа.

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, минимум III или IV степен стручне спреме (машински смер) и познавање одговарајућих алата; пожељно искуство на истим или
сличним пословима.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства или дипломирани инжењер
машинства мастер; мастер и четворогодишње студије могу бити предност; искуство на наведеним
пословима може бити предност; знање енглеског
језика може бити предност; добро знање рада на
рачунару и активан рад на програмима за цртање и
моделирање; возачка дозвола Б категорије - активан возач.

Бравар

Мајстор на руковању,
подешавању и одржавању
машина за производњу патент
затварача
пробни рад 6 месеци

Опис посла: рукује машинама и ради на подешавању и одржавању машина и опреме; одговоран
је за исправност опреме и машина; прати квалитет
извођења операција, квалитет полупроизвода и
квалитет производа, по потреби се укључује, прати
реализацију радних налога.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме машинске
и металске струке: металостругар, металобрусач,
металоглодач, механичар, машинбравар, машински
техничар металуршке струке- галванизер, техничар галванизације, металуршки техничар; електро
струке: електромеханичар, електротехничар; техничар за комјутерско конструисање, са или без радног
искуства.
ОСТАЛО: Пријаве, CV и диплому/доказ о стручној
спреми доставити електронским путем, закључно
са 04.04.2018. године, на e-mail: posao@zipplast.co.rs

”ТЕРМООПРЕМА” ДОО БЕОГРАД
11158 Београд, Дунавска 40
тел. 011/328-55-49, 011/328-56-08

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, минимум III или IV степен стручне спреме (машински смер) и познавање одговарајућих алата; пожељно искуство на истим или
сличним пословима.
ОСТАЛО: Обезбеђена обука о трошку послодавца,
уз обавезан пробни рад. Могућност напредовања и
закључења уговора на неодређено време. Пријаве
на конкурс са кратким биографијама слати искључиво поштом на адресу: 11158 Београд, Дунавска
40 или електронским путем на имејл адресу: office@
termooprema.rs.

„GEMMAX ГРАДЊА“ ДОО ЗА
ГРАЂЕВИНАРСТВО И
ИНЖЕЊЕРИНГ НОВИ САД

Саобраћај и везе
„РЕБУС ПЛУС“ ДОО

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

Возач теретног возила са
приколицом

место рада: Београд, Ваљево,
Сремска Митровица, Рума, Инђија,
Стара Пазова, на одређено време
30 извршилаца
УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно
искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије.
Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса:
до попуне. Разговор са послодавцем организован
сваког радног дана од 08 до 15 часова, на адреси:
29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати могу
своје радне биографије да доставе путем поште,
мејлом или да се јаве на наведени број телефона,
лице за контакт: Бобан Шапоњић.

„РАПИД” ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90
тел. 022/430-510, 063/318-470
(понедељак - субота 7-15 часова)
e-mail: rapidruma@yahoo.com

Машиниста на броду

место рада: Београд, пробни рад 1
месец
Опис посла: одржавање мотора на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; овлашћење за
машинисту на техничком пловном објекту.

Морнар

место рада: Београд, пробни рад 1
месец

21000 Нови Сад, Југ Богдана 39
тел. 021/4726-400

Опис посла: послови морнара на броду.

Помоћни грађевински радник
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или И степен стручне спреме;
минимум 6 месеци радног искуства на грађевинским
пословима.

Бравар

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; положен испит за
морнара.

Руковалац техничког пловног
објекта

место рада: Београд, пробни рад 1
месец

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: самостално управљање техничким
пловним објектом.

УСЛОВИ: IV или III степен бравар; минимум 2 године радног искуства на пословима бравара.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; овлашћење о оспособљености - руковалац техничког пловног објекта.

Водоинсталатер

на одређено време 3 месеца

Заповедник брода унутрашње
пловидбе врсте А

УСЛОВИ: IV или III степен водоинсталатер; минимум 2 године радног искуства на пословима водоинсталатера.

место рада: Београд, пробни рад 1
месец

Оператер на ЦНЦ борверку

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени
телефон. Рок за пријаву до 21.04.2018.

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, минимум IV или V степен стручне спреме
(машинске струке) и познавање рада на компјутеру;
пожељно искуство на истим или сличним пословима.

Опис посла: управљање техничким пловним објектом, заповедање, одржавање реда и безбедности
на броду.

www.nsz.gov.rs

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; овлашћење за
заповедника брода врсте А.

Расписује конкурс, са местом рада
у Београду и Панчеву, за следећa радна
места:
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ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу имејлом или да
се јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт: Милош Сучевић, Горан Ушљебрка.

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана
Булевар цара Константина бб
тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у
међународном саобраћају; поседовање возачке
дозволе Е категорије. Рок трајања конкурса: до
попуне. Кандидати могу да се јаве послодавцу путем
телефона, особа за контакт: Владета Радосављевић
или доставити радне биографије путем имејла.

„БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ ДОО
21220 Бечеј, Данила Киша 10
тел. 062/800-99-25
e-mail:kadrovska@bečejprevoz.com

Билетар

на аутобуској станици у Љигу (особа
са инвалидитетом), на одређено
време до месец дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно искуство
пожељно, али није неопходно. Пријаве слати на
e-mail: kadrovska@becejprevoz.com. Оглас је отворен
до 20.04.2018. године.

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.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Б Е О Г РА Д

Оглас објављен објављен 14.03.2018. године у
публикацији “Послови”, поништава се за радно место: асистент за ужу научну област Етномузикологија - упоредни предмет, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
одсуства. У осталом делу текст конкурса остаје
непромењен.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКОГЕОДЕТСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел./факс: 011/242-2178

Предавач за ужу научну област
Архитектура
на одређено време до 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене чланом 74 Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17),
односно завршен архитектонски факултет, научни
назив магистар наука и способност за наставни рад.
Уз пријаву приложити биографију, списак радова и
оверене преписе диплома на горенавену адресу.

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

Наставник математике

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

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије) или б) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) психичка, физичка
и здравствена способност за рад са 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик - образовно-васпитни рад се
остварује на српском језику. Докази о испуњености
услова из тачака 1) и 3) - 5) саставни су део пријаве за конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у
року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон 011/2659-290.

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

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Асистент за ужу научну област
Економија и право (Економска
анализа права), предмет Основи
економије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 или има академски назив
магистра наука из научне области за коју се бира и
који показује смисао за научни рад. Избор се врши у
складу са чланом 84 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 88/17) и чланом 109
Статута Факултета.

Сарадник у настави за ужу
научну област Јавне финансије
и финансијско право, предмети
Пореско право и Право
међународних пореских уговора
на одређено време од 1 године
28.03.2018. | Број 770 |
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УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена
завршио са просечном оценом најмање 8. Ближи
услови утврђени су чланом 83 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17) и
чланом 109 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком „За конкурс”. Додатне информације могу се добити на број телефона 011/2731-163.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду,
Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉИЦА МАРИЈА”
11212 Београд - Овча
Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-163

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017) и то: 1) да имају одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз 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, уверење о
неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, доставити школи. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе, а која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима.
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11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Физичка хемија - електрохемија,
за предмете Инструментална
анализа (основне академске
студије) и Конверзија енергије
(мастер академске студије) на
Факултету за физичку хемију и
за предмет Физичка хемија 1 на
Хемијском факултету (студијски
програм Хемија животне
средине, основне акадмеске
студије и студијски програм
Настава хемије, интегрисане
основне и мастер академске
студије)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни,
односно стручни радови објављени у научним
часописима или зборницима, са рецензијама, од
значаја за ужу научну област за коју се бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 72 став
4 Закона о високом образовању. Остали услови
утврђени су одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Правилника
о критеријумима за избор у звања наставника и
сарадника на Факултету за физичку хемију и Статута Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова конкурса доставити Служби
за правно-административне послове Факултета,
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Доцент за ужу научну област
Андрагогија

са 30% радног времена, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из уже научне области за коју
се бира; способност за наставни рад. Поред општих
услова кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија
са неопходним подацима за писање извештаја,
дипломе, списак објављених радова и остала пратећа документација), доставити на наведену адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну
област Статистика и математика,
предмети Економскоматематички методи и модели и
Теорија одлучивања
УСЛОВИ: Услови за кандидате су прописани
одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника
на универзитету, које је донео Национални савет
за високо образовање, Статутом Универзитета у
Београду, Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду и општим актима Економског факултета
у Београду, којима се уређују услови и постпупак
за стицање звања наставника. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса
и прилозима: биографија, библиографија (списак
радова и радови), копије диплома, копија уверења о држављанству, достављају се на наведену
адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

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

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу
научну област Историја српског
народа у средњем веку са
историјском географијом и
старословенским језиком
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Општа историја
новог века
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Општа филозофија

на одређено време од 5 година
(предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања
епистемологија и методика
наставе филозофије са основама
филозофије образовања)

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Правне науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области за коју се бира, објављени стручни, односно
научни радови у одговарајућој области и способност
за наставни рад.

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Безбедосне
науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен
факултет политичких наука, правни факултет,
факултет безбедности, војна академија или факултет организационих наука, докторат из области за
коју се бира, објављени стручни, односно научни
радови у одговарајућој области и способност за
наставни рад.
ОСТАЛО: Предност имају кандидати који су објављивали научне радове у последње четири године. Остали услови за избор наставника прописани су Зако-
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ном о високом образовању и Статутом Факултета за
дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом
и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних
радова) достављају се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса на наведену адресу Факултета. Контакт телефон: 011/2620-186.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КРАЉЕВСТВО НАРНИЈА”
11000 Београд, Клинска 15
тел. 060/442-55-35

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра васпитач; без обзира на радно искуство.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати пријаву могу да пошаљу на e-mail: office@
kraljevstvonarnija.rs.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА ПУТНИК“

11000 Београд - Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-584

Оглас објављен 14.03.2018. године у публикацији „Послови“ исправља се у делу ОСТАЛО тако да треба да стоји: 5) потврду да има
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (не старије од 6
месеци), односно за лице које испуњава услове из члана 122 став 6 Закона, потврду да има
најмање 10 година радног искуства у области
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 6) лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци). Остали део конкурса
остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ
МЕДИЦИНЕ

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

Редовни професор за ужу
научну област Хистологија и
ембриологија
Редовни професор за ужу научну
област Хигијена и технологија
меса
Редовни професор за ужу научну
област Исхрана
Ванредни професор за ужу
научну област Зоохигијена

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Радиобиологија са
радијационом хигијеном
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Биохемија

на одређено време од 5 година
Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент за ужу научну област
Анатомија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Болести риба, ракова и шкољки
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Гинекологија са андрологијом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски
факултет, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира. Кандидат поред општих
услова треба да испуњава и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник“ 88/17), Статута Универзитета у Београду и Статута Факултета ветеринарске медицине, као и других општих аката Универзитета и Факултета.

Ванредни професор за ужу
научну област Хемија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, хемијски
факултет, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Кандидат поред општих
услова треба да испуњава и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник“ 88/17), Статута Универзитета у Београду и Статута Факултета ветеринарске медицине, као и других општих аката Универзитета и Факултета.

Асистент за ужу научну област
Фармакологија и токсикологија
на одређено време од 3 година

Асистент за ужу научну област
Болести папкара
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Зоохигијена
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија
из ветеринарске медицине који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8; VII/1 степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине; магистар наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације, који је
претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, оверене копије диплома,
списак радова, радови, и својеручно потписану
изјаву о изворности и копију личне карте), доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „БИСА СИМИЋ“
11407 Велика Крсна, Централна 13
тел. 011/8215-455
e-mail: bisasimic@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88л17) у даљем тексту
Закон. За директора школе може бити изабрано
лице које има одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то студије другог степена

из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 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 подручје рада, за
педагога и психолога школе; дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника;
обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на пословима, образовања и васпитања, након стеченог оговарајућег обиазовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Комисија за
избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), као доказ о резултатима
стручно педагошког надзора и оцену спољашњег
вредновања, ако је кандидат претходно, обављао
дужност директора школе. Изузетно, ако се на конкурс не појави ниједан кандидат са, одговарајућим
образовањем, из члана140 ставови 1 и 2 Закона,
дужност директора основне школе, може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
биографске податке, односно радну биографију;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверен препис уверење о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (дозвола за
рад); обуку и положен испит за директора (пријава
се неће сматрати непотпуном, јер програм обуке за
директора школе и Правилник о полагању испита
за директора нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора
у року који предвиђа закон), потврду да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (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 да
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци);
оквирни план и програм рада директора школе за
време трајања мандата од 4 године, као и остала
документа која могу послужити као доказ о стручним и организаторским способностима; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора кандидата;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико се
на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе; доказ да зна језик на
којем се остварује васпитно-образовни рад, уколико
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одговарајуће образовање није стечено на том језику; пријемни формулар за пријаву на конкурс скинут
са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса на горенаведену адресу, у
затвореној коверти са назнаком “Конкурс за избор
директора школе” лично или поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у
разматрање, као и фотокопије документа која нису
оверена од стране надлежног органа (јавног бележника, органа градске или општинске управе, суда).
Ближа обавештења могу се добити код секретара
школе од 9.00 часова до 14.00 часова, на телефон
011/8215-455.

БОР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706

Оглас објављен 28.02.2018. године у публикацији „Послови“ бр. 766, поништава се у целости.

ГИМНАЗИЈА
„МИЛЕ АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-492

Наставник историје

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције директора школе

Наставник музичке културе

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције директора школе

Наставник енглеског језика

са 38,89% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета

Наставник рачунарства и
информатике

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос могу бити примљени кандидати који испуњавају следеће услове:1) да имају
одговарајуће образовање у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања, као и
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017 и); 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају
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држављанство РС; 5) да знају српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. 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. Кандидати уз пријаву достављају следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старију од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ/уверење о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); доказ о
познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно васпитни рад подноси кандидат
који није стекао диплому на српском језику; биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу
школе: Гимназија „Миле Арсенијевић Бандера”,
Велике ливаде 2, 19250 Мајданпек, са назнаком „За
конкурс“. Додатне информације о конкурсу могу се
добити код секретара установе или путем телефона: 030/581-492.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“
32230 Гуча, Пионирска 5
тел./факс: 032/854-141

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за рад у матичној школи
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана
139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017),
1) да има одговарајуће образовање у складу са чл.
140 Закона, као и са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017); 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се

остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: потписану пријаву са биографијом;
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено рано место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба НСЗ, о чему ће кандидати бити обавештени. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз
које нису приложени сви докази у оригиналу или
фотокопији овереној од надлежног органа (јавног
бележника, у општинској управи или суду), неће
бити разматране. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу школе.

ЈАГОДИНА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-140, факс: 035/401-130
e-mail: vmscuprija@gmail.com

Асистент за ужу стручну област
Фармација и фармакологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија фармације,
претходно завршен фармацеутски факултет са
просечном оценом најмање 8, најмање један рад
објављен у часопису на СЦИ листи, радно искуство од најмање 10 година. Општи и посебни услови предвиђени Законом о раду, Законом о високом
образовању, Статутом и Правилником о избору
наставника и сарадника Високе медицинске школе
струковних студија Ћуприја. Пријаве на конкурс са
биографијом и прилозима којима кандидат доказује
испуњеност услова конкурса подносе се у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја, Лоле Рибара 1/2, са назнаком
„Пријава на конкурс”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице
које поред општих услова прописаних Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - УС), испуњава и посебне
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17): да има одговарајуће високо образовање
стечено 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, високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне
студије) и студије у трајању од три године или више
образовање; најмање 3 године радног искуства,
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положен стручни испит; 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 дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у складу са
чланом 154 став 2 Закона о Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17). Уз пријавни формулар кандидат треба да
достави: биографију, оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад - доставља
кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику; доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком
„За конкурс”, на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице
које поред општих услова прописаних Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - УС), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17): да има одговарајуће високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање до 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; најмање 3
године радног искуства; знање рада на рачунару;
да има психичку, физичку и здравствену способност; 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
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малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, у складу
са чланом 154 став 2 Закона о Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17). Уз пријавни формулар кандидат треба да
достави: биографију, оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад - доставља
кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве
доставити лично или поштом, са назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/563-294

Наставник математике

са 66,67% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 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
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 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.
ОСТАЛО: 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 „Ђура Јакшић“, 35250 Параћин.

КИКИНДА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

Наставник за област Науке о
музичкој уметности, ужа област
Етномузикологија

избор у одговарајуће звање и
заснивање радног односа на време у
зависности од избора у одговарајуће
звање
УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме у
наведеном занимању, докторат или магистеријум.
Поред наведене стручне спреме кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене Законом о високом
образовању и актима школе: да имају држављанство Републике Србије, здравствену способност, да
нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 72 став 4 Закона о високом
образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију и стручну биографију са подацима
о досадашњем раду; оверене фотокопије дипломе
или уверења свих нивоа студија; препоруку која
садржи преглед и мишљење о научном и стручном
раду кандидата из установе у којој је кандидат изводио наставу у претходном периоду, оцену о резултатима научног, истраживачког рада, оцену о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности
високошколске установе, оцену о резултатима
педагошког рада, као и оцену резултата постигну28.03.2018. | Број 770 |
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тих у обезбеђивању научно - наставног подмлатка;
списак научних, стручних радова, као и саме радове које су у могућности да доставе или да на други
начин докажу да су објављени; извод из матичне
књиге рођених; доказ о држављанству, не старији
од 6 месеци. Лекарско уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат. Доказ у вези
осуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем. Комплетну документацију доставити
у штампаној верзији и на CD-у. Неблаговремене и
непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом
документацијом неће се узимати у разматрање.
Конкурсну документацију слати на горенаведену
адресу.

ОШ „ЧЕХ КАРОЉ“
24430 Ада, Трг ослобођења 19
тел. 024/852-534

Наставник математике

за рад у одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује
на мађарском језику, са 88,89%
радног времена, на одређено време
ради замене одсутно запосленог
преко 60 дана, а најкасније до
31.08.2018. године, место рада:
издвојено одељење школе на
Утринама
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017),
као и 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). 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 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
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1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи прописани су степен и врста образовања за
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада, између осталог и на радном месту
наставника 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. Уз пријаву на конкурс потребно је приложити следеће доказе о испуњавању услова: доказ
да кандидат поседује одговарајуће образовање
- диплома односно сведочанство о стеченом образовању или уверење за кандидате којима диплома
још није издата, а уколико је образовање стечено
у иностранству потребно је приложити и одговарајући акт, односно решење о признавању дипломе од стране надлежног органа Републике Србије
(у овереној фотокопији); доказ да је држављанин
Републике Србије - уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - (уверење из МУП-а, не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија);
доказ о знању српског језика - диплома, односно сведочанство о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или документ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (у овереној фотокопији); доказ о знању мађарског језика - диплома
односно сведочанство о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на мађарском језику или
документ о положеном испиту из мађарског језика
по програму одговарајуће високошколске установе
(у овереној фотокопији); кандидати који стекли су
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, а као
доказ о томе уз пријаву треба да приложе диплому,
додатак дипломе, уверење, потврду или другу одговарајућу исправу високошколске установе из које се
види да кандидат испуњава наведене услове; радна
биографија (уколико је лице већ радило) - пожељно. У складу са чланом 155 став 1 и 2, а у вези са
чланом 154 став 2 Закона основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
исти прилажу уз пријаву на конкурс.
ОСТАЛО: Изабрани кандидат је пре закључења
уговора о раду у обавези да поднесе доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (здравствено уверење).
Кандидати који буду изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Сви докази уз пријаву прилажу
се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини или суду, односно код јавног бележника.
Потпуном пријавом сматра се пријава уз коју су приложени сви горенаведени докази који се захтевају
за обављање посла за који се конкурише. Пријава
на конкурс треба да буде разумљива и да би се по
њој могло поступати треба да садржи: орган коме
се подноси (подноси се Конкурсној комисији ОШ
„Чех Карољ”), тачан назив радног места за које се
подноси, име и презиме подносиоца, адресу подносиоца (место пребивалишта, поштански број, улица
и број), контакт телефон и својеручни потпис подносиоца. Уколико кандидат поседује имејл адресу исту
наводи у пријави. Уредном пријавом на конкурс сматра се пријава која садржи све горенаведено. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава
која је непосредно предата школи пре истека рока
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Након
истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Пријаве са
потребном документацијом о испуњавању наведених услова слати поштом на адресу: Основна школа „Чех Карољ“ Ада, 24430 Ада, Трг ослобођења
19, са назнаком „За конкурс” или предати лично у
секретаријату школе, сваког радног дана од 8.00 до
12.00 часова. Послата документација по окончању
конкурса се неће враћати. Неуредне, неблаговремене или непотпуне пријаве, као и пријаве чије
фотокопије докумената нису оверене од стране
надлежног органа, неће бити узете у разматрање.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује
директор. Напомена: сви изрази којима се означавају лица у овом конкурсу односе се подједнако на
лица мушког и женског пола, без обзира у којем су
граматичком роду изражени. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код Александра Лазића,
секретара школе и путем телефона: 024/852-534.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
23315 Банатска Топола, Вука Караџића 20
тел. 0230/67-203

Наставник хемије

са 20% норме, односно 8 сати
недељно, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају: држављанство
Републике Србије; да поседују 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
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кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да поседују високо образовање
и звање сагласно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања: дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физике,
професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар,
дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар
- професор хемије, дипломирани професор хемије
мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије, професор биологије - хемије,
дипломирани професор физике - хемије, мастер,
дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер,
мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер
професор физике и хемије, мастер професор биологије и хемије, мастер физикохемичар; да поседује образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Лице које
је у току студија положило испит из психологије и
педагогије или положило стручни испит сматра се
да има образовање из чл. 142 ст. 1 наведеног закона; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (преузети на званичној интернет старници Министарства просвете)
на конкурс кандидати треба да доставе: уверење
о држављанству или оверену фотокопију уверења
о држављанству; оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; доказ о поседовању
образовања из члана 142 ст. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања; доказ да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима изабарани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, доставити доказ о познавању српског језика. Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати у затвореном
омоту, са назнаком „За конкурс“, на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на број телефона: 0230/67-203.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
23311 Наково, Главна 50
тел. 0230/454-330

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства, односно
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, у складу са степеном и врстом образовања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017: у даљем
тексту Закон) и члана 3 став 1 тачка 11 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017; у даљем тексту:
Правилник), и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 139 став 1 тачка 1) и члана 140
Закона: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. и стручне спреме: 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
(оверена фотокопија дипломе односно уверења о
стеченом високом образовању у напред наведеном
степену и врсти, а кандидати који су завршили мастер академске студије достављају и оверену фотокопију уверења о завршеним основним академским
студијама хемије), остале услове из члана 139 Закона: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оверену фотокопију лекарског уверења надлежне службе медицине
рада кандидат подноси пре закључења уговора о
раду); да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за 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 који се подноси на конкурс је

уверење или оверена фотокопија уверења надлежне службе Министарства унутрашњих послова); да
је држављанин Републике Србије (доказ који се
подноси на конкурс је оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије
не старије од 6 месеци од дана објављивања кокурса) и да зна српски језик као језик на којем остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
високо образовање није стечено на српском језику
доставља се оверена фотокопија потврде/уверења
да је лице стекло средње, више или високо образовање на српском језику или је положило испит
из језика по програму одговарајуће високошколске
установе), као и да у складу са чланом 142 Закона
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.
Образовање из члана 142 Закона кандидат 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 (доказ који се доставља на
конкурс за поседовање психолошких, педагошких,
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи је потврда/уверење високошколске установе или потврда/уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу). Осим напред
неведене документације на конкурс уз пријаву кандидат доставља и оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених издато након 01.03.2010.
године и биометријски очитану личну карту. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији Националне службе за запошљавање
“Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају путем поште
или непосредно на на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Контакт телефон за информације
је 0230/454-330.

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

Студијски програм за историју

Наставник у звање редовног
професора за научну област
Историјске, археолошке и
класичне науке, ужу научну
област Савремена историја
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за наставника треба да
испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 74,
83 и 84 Закона о високом образовању Републике
Србије („Сл. гласник РС“ , број 88/2017), чл. 93 до
103 и чл. 108 и 110 Статутa Филозофског факултета, Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Правилником о минималним условима за избор у звање
наставника Филозофског факултета у Косовској
Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примањa
мита у обављању послова у високошколској уста28.03.2018. | Број 770 |
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нови, уверење о држављанству Републике Србије),
подносе се на адресу: Филозофски факултет, 38220
Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Обавештења се могу добити на телефон: 028/425473 и 425-475.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

Наставник у звању доцента за
ужу теоријско-уметничку област
Солфеђо
на Одсеку/департману музичких
уметности

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају прописане опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88//2017), Статутом
Факултета уметности, Правилником о ближим условима за избор у звања наставника Универзитета у
Приштини, Правилником о начину и поступку стицања звања наставника и заснивања радног односа
на Факултету уметности у Приштини, Минималним
условима Националног савета за избор у звање
наставника на универзитету, Репрезентативним
референцама (допуна Стандарда за акредитацију за
образовно-научно поље друштвено-хуманистичке
науке, Стандард 9 - Наставно особље - за образовно-уметничку област Музичка уметност), у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати достављају потписану пријаву
на конкурс и документацију у складу са Моделом
и упутством Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, који се
може преузети на линку https://pr.ac.rs/dokumenata/.
Документација се доставља у четири идентична
примерка, у електронској форми, на CD-у, на адресу: Факултет уметности, 38227 Звечан, Краља Петра
I 117. За додатне информације тел. 028/497-924.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Репрезентативне референце и услови за избор наставника могу се преузети
на линку https://pr.ac.rs/docs/pravilnici/pravilnik_o_
blizim_uslovima_za%20izbor_nastavnika_07-03-2018.
pdf. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
38228 Зубин Поток
Колашинских кнежева бб
тел. 028/460-001, 460-118

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају држављанство Републике Србије;
да поседују одговарајуће високо образовање у скаладу са чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр 88/2017), високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије или специјалистичке академске студије,
у складу са Законом о високом образовању, почев
од 10.09.2005. године, или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је утврђивао високо образовање до 10. септембра
2005. године), педагога или психолога; да поседују линценцу - односно положен стручни испит, и да
испуњавају остале услове за наставника, педагога
или психолога; да имају положен испит за директора; да имају осам година радног стажа у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да нису осуђивани правоснаж-
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ном пресудом за кривично дело за које изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или радоскрвљење, за
кривично дело примање мита, или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против јавног саобраћаја, против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања утврђеног у складу са законом; да поседују
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Ако се на поновљени конкурс не пријави ниједан кандидат са високим образовањем, за директора основне школе може да буде
изабран и наставник са одговарјућим образовањем
и најмање десет година радног стажа у области
образовања и васпитања,уз обавезу да положи
испит за директора. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаву на конкурс уз попуњен и одштапан пријавни формулар преузет са званичне странице сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, са потребном документацијом, доставити непосредно или поштом на адресу ОШ „Јован Цвијић“,
38228 Зубин Поток, Колашинских кнежева бб.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУН ЈАКШИЋ“
Рудник - Бање
38334 Осојане

Оглас објављен у публикацији „Послови“, бр.
769 од 21.03.2018. године, исправља се у делу
који се односи на УСЛОВЕ конкурса - поседовање одговарајућег високог образовања из
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије - по пропису који уређује високо образовање или на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године) за наставника гимназије и техничке школе, педагога или психолога. Исправан
текст конкурса за избор дитектора ОШ „Милун
Јакшић“, Рудник- Бање, на период од 4 године, гласи: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије - по пропису који уређује
високо образовање или на основнм студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога или психолога.
У осталом делу текст конкурса остаје непромењен.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”
34231 Драгобраћа
тел. 034/582-106

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског језика; савладан програм обуке за педагошког
асистента; држављанство Републике Србије; 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доказ се подноси пре закључења уговора о раду; да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да сходно одредбама чл. 154 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/17), којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни
однос у установи кандидат попуњава формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете www.mpn.gov.rs и потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља установи; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења о завршеној обуци за педагошког
асистента; радну биографију; извод из казнене
евиденције полицијске управе као доказ о неосуђиваности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве послати
на горенаведену адресу. Информације се могу добити код секретара школе на тел. 034/582-106.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

34227 Баточина, Краља Петра I 73
тел. 034/6842-324

Васпитач

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице
које поред општих услова прописаних Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - УС), испуњава и посебне
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17): да има одговарајуће високо образовање стечено 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, високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије) и студијама у трајању од
три године или више образовање; 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, 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 да за њега
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није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, у складу са
чланом 154 став 2 Закона о Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17). Уз пријавни формулар кандидати треба
да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). Доказ да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику. Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс
доставити лично или поштом, са назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област
Физиологија животиња и човека
и молекуларна биологија
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
Бесплатна публикација о запошљавању

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.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област
Екологија, биогеографија и
заштита животне средине
у Институту за биологију
и екологију Факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области биолошких 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област
Генетика и еволуција

у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време 5
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области биолошких 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 потвр-

ду 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.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Гинекологија и
акушерство
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат
из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат
из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Генетика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат
из научне области за коју се бира.

Професор струковних студија за
ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју
се бира и завршена одговарајућа специјализација.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс потребно је доставити и: биографију,
фотокопије оверених диплома, списак стручних и
научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и
потврду Комисије за квалитет о педагошком раду.
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање
Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком
о изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac.
rs/Docs/Odluka_o_izmenama _i_dopunama_uputstva_
Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза кандидата
да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и
изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у електронској форми (на компакт
диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања.
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Наука и образовање

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

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

Наставник италијанског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, за
11% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1
тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка
(1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017). 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 да за њега 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 они 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
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Краљево, Излетничка број 10 или лично у секретаријат школе у времену 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.

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

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни
однос у школи може да буде примљено лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и има
одговарајуће образовање. Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове у погледу
стручне спреме, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Просветни гласник“ бр.
2/2017); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену копију дипломе о стеченом
образовању; уверење да против лица није покренут кривични поступак и да није покренута истрага;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал, или оверена копија); доказ да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима се прибавља пре закључивања уговора о раду.
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом
о испуњености услова, доставити лично, или на
горнаведену адресу. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата и пријему у
радни однос биће донета у законском року. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе преко телефона: 036/382-548.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135, 820-391

Ложач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања
- средњег образовања; 2) поседовање психичке, физичке и здравствене способности 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 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) поседовање држављанства Републике Србије; 5) познавање спрског језика
и језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад; 6) положен испит за ложача, односно за руковање парним котловима. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни формулар са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs); оверену копију дипломе; оригинал/оверену копију уверења о држављанству (не старије од шест месеци); оверену копију
извода из матичне књиге рођених; оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење из
суда и полицијске управе не старије од шест месеци); оверену копију уверења о положеном испиту за
ложача, руковаоца парних котлова; доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (овај се доказ не прилаже
уколико је кандидат стекао образовање на српском
језику, а уколико га није стекао на српском језику
дужан је да приложи доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ да је стекао
образовање на српском језику сматра се доказом о
познавању српског језика). Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. У пријави обавезно навести контакт
телефон, ради евентуалног контакта и упућивања
на психолошку процену кандидата. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 016/821-135, 820-391.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-124

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе
може се пријавити лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
бр. 88/17), и то: да има одговарајуће високо образовање: за наставника основне школе, за педагога или
психолога, које је стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, у ком случају лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; дозволу за рад наставника и стручног сарадника; обуку и положен испит за директора установе;
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способности за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
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на затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 да за њега
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање и да није осуђивано за привредни
преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци); доказ о стеченом одговарајућем
степену и врсти образовања; доказ о поседовању
дозволе за рад наставника или стручног сарадника
(лиценца); доказ о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи доказ 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); доказ о траженом радном искуству на
пословима образовања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење надлежене здравствене установе не старије од шест месеци); доказ о неосуђиваности по основама из чл. 139
ст. 1 тач. 3) Закона и неосуђиваности за привредни преступ (не старије од шест месеци); доказ да
није покренута истрага нити се води поступак пред
надлежним судом (не старији од шест месеци); доказ
о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); извештај
просветног саветника о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико га кандидат
поседује); уколико се на конкурс пријављује лице
које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања; радну биографију; оквирни план рада
за време мандата (факултативно); доказе о поседовању организационих способности (факултативно).
Сви наведени докази се достављају у оригиналу или
у овереној фотокопији. Рок за подношење пријаве
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс за избор директора,
заједно са потребном документацијом се могу поднети непосредно или преко поште на адресу школе, са назнаком “Конкурс за директора”. Додатне
информације о конкурсу кандидат може добиит на
телефон: 016/3427-124 од секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135 и 820-391

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
педагошког асистента може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања - средње образовање;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
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заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање држављанства Републике Србије;
познавање српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; сертификат Министарства просвете, науке и технолошког развоја о
савладаној уводној обуци за педагошког асистента.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gpv.rs); оверену копију дипломе; оригинал/оверену копију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); оверену копију извода из матичне
књиге рођених; оригинал/оверену копију уверења
о неосуђиваности (уверење из суда и полицијске
управе не старије од 6 месеци); оригинал/оверену
копију сертификата Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; доказ о познавању српског
језика (овај се доказ не прилаже уколико је кандидат стекао образовање на српском језику, а уколико
га није стекао на српском језику дужан је да приложи доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе
- диплома/уверење издато на српском језику сматра се доказом о познавању српског језика). Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. У пријави
обавезно навести контакт телефон ради евентуалног контакта и упућивања на психолошку процену
кандидата. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија. Пријаве слати на адресу школе или
непосредно, предајом у канцеларији секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и преко телефона 016/821-135
и 016/820-391.

Помоћни радник

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60
дана, до повратка са запосленог са
боловања (на одређено време до
31.08.2018. године), са 63% радног
времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
педагошког асистента може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања - средњег образовања;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање држављанства Републике Србије;
познавање српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gpv.rs); оверену копију дипломе; оригинал/оверену копију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); оверену копију извода из матичне књиге
рођених; оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење из суда и Полицијске управе
не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског
језика (овај се доказ не прилаже уколико је кандидат стекао образовање на српском језику, а уколико
га није стекао на српском језику дужан је да приложи доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе

- диплома/уверење издато на српском језику сматра се доказом о познавању српског језика). Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. У пријави
обавезно навести контакт телефон ради евентуалног контакта и упућивања на психолошку процену
кандидата. Решење о избору кандидата доноси конкурсна комисија. Пријаве слати на адресу школе или
непосредно, предајом у канцеларији секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и преко телефона 016/821-135
и 016/820-391.

ЛОЗНИЦ А
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање прописано чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017); за наставника средње економске школе у подручју рада Економија, право и администрација и/или Трговина,
туризам и угоститељство, за педагога и психолога;
да има дозволу за рад наставника, педагога или психолога; да има савладану обуку и положен испит за
директора установе; да има најмање 8 година радног стажа у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег високогобразовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да није
осуђиван за привредни преступ; да им држављанство РС; да зна српски језик језик на коме се остварује образовно-васпитни рад школе.
ОСТАЛО: Као доказ о испуњавању услова кандидат уз пријаву у два примерка подноси: биографију
са кратким прегледом кретања у служби; предлог програма рада школе (визија школе); оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању (две оверене копије); оверену фотокопију уверења о положеном испиту (две оверене копије); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену копију; уверење надлежног СУП-а 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 (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену копију; уверење надлежног привредног
суда да није осуђиван за привредни преступ оригинал или оверену копију; уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); потврду о радном стажу
у области образовања и васпитања у два примерка,
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у оригиналу или оверена копија; доказ о знању српског језика, осим кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће образовање у два примерка; доказ о резултату стручно-педагошког надзора
(извештај просветног саветника уколико је вршен
стручно педагошки надзор) у две оверене копије;
уколико је кандидат предходно обављао дужност
директора установе доставља и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора рада установе и
оцену спољашњег вреднована, у два примерка. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се предају непосредно у
канцеларији секретара школе у затвореној коверти са назнаком „Конкурсној комисији - конкурс за
директора“ или се шаљу на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање ванредног
или редовног професора за
ужу научну област Социологија
(Посматрање и мерење
у социологији и Основни
истраживачки нацрти)
Наставник у звање ванредног
или редовног професора за ужу
научну област Комуникологија,
језик и студије медија
(Новинарство у штампаним
медијима и Истраживачко
новинарство)
Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Историја (Историја
Срба од 1300. до 1391. године и
Историја Срба од 1391. до 1459.
године)
Наставник у звање доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Социологија
(Социологија васпитања и
образовања и Социологија
старења)
Сарадник у звање вишег лектора
за ужу научну област Француски
језик (Савремени француски
језик 7 - анализа дискурса:
лекторске вежбе и Савремени
француски језик 8 - анализа
дискурса: лекторске вежбе)
Сарадник у звање асистента са
докторатом за ужу научну област
Филозофија (Методологија 1 и
Филозофска антропологија)
Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Педагогија
(Статистика у педагошким
истраживањима и Методика рада
школског педагога)
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Сарадник у звање асистента
за ужу научну област Српска
и компаративна књижевност
(Српска модерна и модернизам
(до 1941) и Савремена српска
књижевност (после 1980))
Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Француски
језик (Савремени француски
језик 1/2 - Морфосинтакса и
Писмено и усмено превођење)
Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Француска
књижевност и култура
(Француска књижевност
романтизма и Француски роман
реализма и натурализма)
Сарадник у звање асистента
за ужу научну област Руска
књижевност и култура (Руски
романтизам и Руски модернизам)
Сарадник у звање асистента
за ужу научну област
Комуникологија, језик и студије
медија (Новинарски жанрови и
Пропаганда и јавност)
Сарадник у звање асистента
за ужу научну област
Комуникологија, језик и студије
медија (Медијска етика и
Медијско право)
Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Русистичка лингвистика
(Фонетика руског језика и
Правопис руског језика)
УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање
радног односа наставника и сарадника прописани
су Законом о високом образовању и Статутом Филозофског факултета у Нишу. Конкурс за избор
наставника је отворен 15 дана од дана објављивања. Конкурс за избор сарадника је отворен 8
дана од дана објављивања.
Кандидати за избор наставника подносе
пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса: pravna@
filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са
веб-портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/
preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или
у Служби за опште и правне послове Факултета.
Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене
фотокопије диплома о завршеним нивоима студија,
оверену фотокопију дипломе о стеченом научном
степену доктора наука или уверење о докторирању
(оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске
управе да против њих није изречена правноснажна
пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и
потписан образац о испуњавању услова за избор
у звање наставника који се налази на веб-порталу
Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат
нема кориснички налог потребно је да се јави Служ-

би за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.rs).
Кандидати за избор сарадника подносе
пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса
pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са веб-портала Факултета http://www.filfak.
ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-uzvanja или у Служби за опште и правне послове
Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене
фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној
теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, оверену
фотокопију дипломе о стеченом научном степену
доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење о уписаним
мастер академским студијама, уверење надлежне
полицијске управе да против њих није изречена
правноснажна пресуда за кривична дела из члана
72 став 4 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Конкурсни материјал може се доставити и
у електронској форми (CD или DVD). Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-621

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћника
наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017 и 11/2017)
и то: 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 и рачунарства; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар теоријска математика; дипломирани математичар
- примењена математика; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом основи геометрије); професор математике - теоријско
усмерење; професор математике - теоријски смер;
мастер математичар; мастер професор математике; дипломирани професор математике и рачунарства - мастер из области математичких наука.
Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или
Примењена математика (са положеним испитом
из предмета Геометрија или Основи геометрије)
- доказ доставити уз пријаву на конкурс; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља
се приликом закључења уговора о раду); да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за 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
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и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доставити уз пријаву на
конкурс); да има држављанство Републике Србије
(доставити уз пријаву на конкурс); да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Вршиће
се и психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима кандидата од стране надлежне службе за послове запошљавања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом достављају
школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају установи. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕТШ “МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука са претходно завршеним
студијама првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године - образовни профил: 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. 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

18000 Ниш

Наставник математике

са 77,78% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II и 2/2017-I
и 2/2017-II) 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017),
послове наставника математике може да обавља:
професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар
- информатичар; дипломирани математичар - професор математике; диплимирани математичар за
математику економије; професор математике-теоријско усмерење; професор математије - 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
математике; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основни геометрије);
дипломирани информатичар; диломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; мастер математичар; мастер професор
математике. Лице из тачке 13) 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). Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” број 88/2017): да имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 140. и 142. Закона
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији и 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 да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски
језик (уколико је образовање завршено на страном
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Наставник физике

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

бодова. Сматра се да наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу
има образовање из ове тачке. Остали услови: психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; 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 да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из става 3 тачка 1),
2), 4) и 5) текста конкурса подносе се уз пријаву на
конкурс, а из става 3 тачка 3) текста конкурса пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс
доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc); диплому или уверење о
завршеном факултету (оригинал или оверена фотокопија); потврду високошколске установе о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно уверење о положеном
стручном испиту/ уверење о положеном испиту за
лиценцу; податак из казнене евиденције надлежне полицијске управе (казнена евиденција се води
код полицијских управа према месту рођења кандидата); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци). Рок за пријаву: 15 дана. Конкурсну документацију кандидати достављају на горенаведену
адресу.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-832

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансцдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука или образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога. Лице из става 1. тачка 1) и подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Поседовање
дозволе за рад (лиценце) за наставника, педагога
или психолога; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да кандидат
има обуку и положен испит за директора установе
(узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о
полагању испита за директора, али ће изабрани
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кандидат бити у обавези да положи испит у законском року, након што Министар просвете, науке и
технолошког развоја донесе одговарајући подзаконски акт); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), уколико се на конкурс јавља лице које
је претходно обављало дужност директора установе; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; да није
покренута истрага нити да је подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности или других добара
заштићених мађународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, за које није, у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом о стеченом образовању). 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 (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); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању (не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту (не старије
од 6 месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (доказ мора
бити издат након објављивања конкурса); уверење
суда да није покренута истрага нити да је подигнута оптужница (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе,
оригинал или оверена фотокопија); оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе или
обуке (ако је кандидат поседује); преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно); доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Документацију која се доставља уз
пријаву кандидат доставља у два примерка (један
примерак чини оригинал или оверена фотокопија
наведене документације, а други примерак документације кандидат доставља у обичној фотокопији
оверених примерака). Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурсној комисији”.
Кандидати ће бити позвани на интервју од стране
конкурсне комисије по завршетку рока за пријављивање на конкурс. Кандидати ће бити обавештени о
избору директора и његовом именовању од стране
министра просвете, науке и технолошког развоја.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ

НОВИ ПА ЗАР

Директор

36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17) и то:
да има одговарајуће високо образовање за наставника ове врсте школе и подручја рада (Текстилство
и кожарство, Здравство и социјална заштита и Личне
услуге), за педагога или психолога, које је стечено: на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, у ком случају лице мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има дозволу за рад наставника, односно
стручног сарадника; да има обуку и положен испит
за директора установе; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са 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. Уз пријаву кандидат подноси:
доказ о стеченом одговарајућем степену и врсти
образовања; доказ о поседовању дозволе за рад
наставника (лиценца); доказ о положеном испиту за
директора установе (пријава која не садржи доказ
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); доказ о траженом радном искуству на
пословима образовања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (лекарско уверење); доказ о неосуђиваности, у смислу чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона (не старији од 6 месеци); доказ да није покренута истрага
нити се води поступак пред надлежним судом (не
старији од шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извештај просвеног саветника
о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (уколико га кандидат поседује); уколико се на
конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Сви наведени докази се
достављају у оригиналу или у овереној фотокопији.
Рок за пријаву: 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву на конкурс
за избор директора, са потребном документацијом,
доставити на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за директора”.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
место рада Црниш

Наставник босанског и српског
језика

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, место
рада Тутин
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 140, 142 и
144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски и босански језик.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
место рада Тутин
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 140, 142 и
144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски и босански језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: краћу биографију са адресом и контакт
телефоном; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу предати и лично у секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног
дана. Контакт телефон: 200/811-180.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Социологија
на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област
Графика
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област
Грађанско право
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научу област
Енглески језик и лингвистика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Немачки језик и лингвистика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Српски језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Бошњачка књижевност
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Немачка књижевност и култура
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави за ужу
научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу
научну област Српски језик

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу
научну област Немачки јеик и
лингвистика
на одређено време од 1 године

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Српска књижевност
на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: су предвиђени одредбама Закона о високом обрзаовању, Статуом и Правилником о избору у
звања на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву
на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије дипоме о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотокопију 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 сајту www.uninp.
edu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Додатне информације на горенаведени
број телефона.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МУР“

36300 Нови Пазар, Мур бб
тел. 020/383-130, 020/5100012

Оглас објављен у публикацији „Послови“
број 767 од 07.03.2018. године, поништава се
у целости.

ОШ „МУР“
36300 Нови Пазар, Мур бб
тел. 020/383-130; 020/5100012

Наставник физике

настава се одвија на босанском
језику, са 30% радног времена,
на одређено време до престанка
дужности директора школе, а
најдуже до 14.08.2019. године

Наставник немачког језика

настава се обавља на босанском
језику, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета, а најкасније до 30.09.2018.

Наставник разредне наставе

настава се одвија на босанском
језику, на одређено време до
повратка радника са неплаћеног
одсуства, најкасније до 31.08.2018.
године

Наставник разредне наставе

настава се одвија на босанском
језику, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета, а најкасније до 23.09.2019.
године

Наставник енглеског језика

настава се одвија на босанском
језику, са 50% норме, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства, а најкасније
до 10.09.2018. године

Наставник математике

настава се одвија на босанском
језику, са 34% норме, на одређено
време до повратка радника са
неплаћеног одсуства, а најкасније до
31.08.2018. године

Наставник математике

настава се одвија босанском језику,
са 56% норме, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства, најкасније до 01.01.2020.
године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос утвђене чл. 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017), и то:
да има одговарајуће образовање, на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије); 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
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 понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови за пријем у радни однос доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Саставни део пријаве на конкурс су и докази да да канидат није осуђиван правосудном пресудом и да зна босански језик. Доказ о познавању
психичке, физичке и здраствене способности за рад
са децом прибавља се пре закључивања уговора
о раду. Наставник мора имати образовање сходно
члану 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (,,Службени гласник РС“ бр. 88/17).
У погледу степена и врсте образовања, односно
одговарајућег високог образовања, потребно је да
кандидати имају одговарајуће високо образовање,
сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број
88/2017), као и степен и врсту образовања сходно
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној сколи („Службени гласник РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), и Правилника
о организацији и систематизацији радних места
у ОШ „Мур“ Нови Пазар број 112/1 од 16.09.2014.
године, чије одредбе нису у супротности са Правилником. Рок за доставу пријана на конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
у обавези да доставе: оригинал или оверену
копију дипломе, односно уверење којим доказује
одговарајуће образовање; оригинал уверење о
држављанству не старије од 6 месеци; доказ да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 обира на изречену кривичну
санкцију и за које ије у скалду са законом , утврђена дискриминаторно понашање; одговарајући
доказ којим се доказује познавање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад, сходно члану 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, број 88//2017). Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе сачињене у складу са чланом 154 став 6
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17). Пријаве
и пријавни формулар који кандидат попуњава са
сајта Министарства просвете, и потребним документима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир за разматрање приликом одлучивања
пријема у радни однос.
28.03.2018. | Број 770 |
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НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач

на одређено време, у складу са
чланом 155 ЗОСОВ
12 извршилаца
УСЛОВИ: за пријем у радни однос васпитача и
стручног сарадника прописани су чланом 139, 140 и
141 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.88/2017) и члана 20 Закона о изменама и допунама Закона о предшколском
образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” бр.18/10
и 101/17): одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије) на студијама другог степена
(мастер академске студије,мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), студијама у трајању од три године, вишим образовањем,
односно на основним студијама у трајању од
најамње четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године - васпитач, у складу са Законом.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, у складу са
чланом 155 ЗОСОВ
5 извршилаца

УСЛОВИ: за пријем у радни однос васпитача и
стручног сарадника прописани су чланом 139, 140
и 141.Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и члана
20 Закона о изменама и допунама Закона о предшколском образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”
бр.18/10 и 101/17): стечено средње образовање
у трајању од четири године - медицинска сестра
васпитач оспособљена за рад са децом узраста од
шест месеци до две године; са децом узраста од
две до три године лице које има средње образовање (медицинска сестра-васпитач) и лице које
има одговарајуће више образовање односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста-васпитач.

Спремачица у вртићу

на одређено време, у складу са
чланом 155 ЗОСОВ
УСЛОВИ: завршена основна школа; положен курс
хигијенског минимума.
ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане
чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр.88/2017). Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства, доказ о стручној спреми,
уверење о држављанству и уверење о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 које
издаје надлежна служба МУП-а. Фотокопије морају
бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и санитарну књижицу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Писане пријаве могу се
доставити путем поште или донети лично на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс _________
(назначити за које радно место се конкурише)“.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

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.

Оглас објављен у публикацији „Послови“
21.03.2018. (број 769) исправља се у називу радног места и исправно треба да гласи:
наставник (сва звања) за област драмских
уметности, ужа област Дизајн видео-игара, са
непуним радним временом 30%, на одређено време од 5 година или на неодређено
време. Остали услови конкурса остају непромењени.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Квалитет,
ефективност и логистика

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању ванредног
или редовног професора за ужу
научну област Мехатроника,
роботика, аутоматизација и
интегрисани системи

на одређено време од 5 година или
на неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке мехатроника, услови прописани чланом 74 Закона о високом
образовању, подзаконским актима и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Информационокомуникациони системи
на одређено време од 5 година

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

Ннаставник у звању доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Квалитет,
ефективност и логистика
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Организација
и технологије транспортних
система
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Електроенергетика

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Мехатроника, роботика,
аутоматизација и интегрисани
системи
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мехатроника, 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.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1

Стручни сарадник - педагог

на одређено време до повратка
раднице са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове прописне
чланом 139, 140, 141 став 7 и 142 став 1 Закона о
основама система образовање и васпитања (“Сл.
гласник РС”, број 88/17) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС -Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 11/2016
и 2/2017).

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће документе: доказ о одговарајућој стручној
спреми - обавезно образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање од 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у сладу са Европским системом
преноса бодова; доказ о неосуђиваности (у складу са чланом 139. став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања “Сл. гл.
РС” број 88/17) - да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично делоза које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела изи групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству
Републике Србије- не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених; радну биографију;
доказ о испуњености услова о знању српског језика (уколико образовање није стечено на српском
језику) и словачког језика на коме се остварује
образовно васпитни рад. Кандидат доставља уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна Служба за послове запошљавања.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-ONKURISANjE.doc а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурс ће се јавно
објавити у огласним новинама Националне службе за запошљавање ”Послови” и биће отворен 21
дан од дана објављивања.

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

1) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Патолошка
физиологија

радно време краће од пуног (15 сати
на Факултету)

2) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Судска медицина

радно време краће од пуног (15 сати
на Факултету)

3) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Фармакологија
са токсикологијом и клиничком
фармакологијом
пуно радно време (40 сати на
Факултету)

4) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Фармацеутска
хемија
пуно радно време (40 сати на
Факултету)

Бесплатна публикација о запошљавању

5) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Микробиологија са
имунологијом
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

6) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија
са анестезиологијом
(Анестезиологија)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

7) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Биофармација и
фармакокинетика

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

8) Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Интерна медицина (Онкологија)
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

9) Наставник за избор у
звање доцента за ужу научну
област Интерна медицина
(Кардиологија)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

10) Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Педијатрија

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

11) Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Медицинске дисциплине
у специјалној едукацији и
рехабилитацији

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

12) Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Општеобразовни и
општемедицински (Педагогија)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

13) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Оториноларингологија

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

14) Срадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Гинекологија и акушерство

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

15) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Ургентна медицина

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

16) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Патологија

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

17) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Онкологија

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

18) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Биохемија

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

19) Сарадник у настави за ужу
научну област Специјална
едукација и рехабилитација

на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
УСЛОВИ 1-4: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из области за коју се бира и
остали услови за редовног професора утврђени
чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 5-7: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из области за коју се бира и
остали услови за ванредног професора или доцента
утврђени чланом 74 Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 8-10: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из области за коју се бира и
остали услови за доцента утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета
у Новом Саду, Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
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УСЛОВ 11: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из области за коју се бира, завршене основне академске студије специјалне едукације и рахабилитације и остали услови за доцента
утврђени чланом 74 Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВ 12: VIII степен стручне спреме, Филозофски факултет (Одсек за педагогију), научни назив
доктора наука из уже научне области из које се
бира а који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање 8. Остали
услови утврђени су чланом 85 Закона о високом
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.
УСЛОВИ 13-17: студент докторских студија, са
завршеним интегрисаним академским студијама
медицине, које је претходне нивое студија завршио просечном оценом најмање 8. Остали услови
утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВ 18: студент докторских студија, са завршеним интегрисаним академским студијама, које је
претходне нивое студија завршио просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом
84 Закона о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВ 19: студент мастер академских студија специјалне едукације и рехабилитације, који је основне
академске студије специјалне едукације и рехабилитације, основне академске студије специјалне едукације или основне академске студије специјалне
рехабилитације завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом
83 Закона о високом обраовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
ПОСЕБАН УСЛОВ: кандидати који конкуришу за
клиничке предмете подносе доказ да су у радном
односу у установи која је наставна база Факултета. За кандидате који се први пут бирају у звање
доцента способност за наставни рад оцениће се на
основу приступног предавања из области за коју се
бира (сходно члану 20 и 22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача).
Приступно предавање ће се организовати у складу
са Правилником Медицинског факултета о начињу
извођења и валоризацији приступног предавања.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на радно место под тачком 19 предност имају кандидати који су запослени
у наставној бази Факултета; са завршеним смером
Олигофренологија или Тифлологија. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса - оверене копије диплома, за клиничке предмете односно за радна места
означена у посебним условима овог конкурса, доказ
о радном односу у здравственој установи која је
наставна база Медицинског факултета Нови Сад,
списак радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању, доказ о педагошком
искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности. Кандидати који су конкурисали на радно
место и у звање доцента и који се први пут бирају у
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то звање биће накнадно обавештени о теми, датуму,
врмену и месту одржавања приступног предавања,
а у складу са Правилником Медицинског факултета
о начину извођења и валоризацији приступног предавања (објављен на сајту Медицинског факултета). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински
факултет Нови Сад службеним путем, осим за кандидате који нису рођени у Републици Србији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом подносе се Писарници
Медицинског факултета на горе наведену адресу,
са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО

кандидат обављао (CV), оригинал. За кандидате
који испуњавају услове из конкурса и који су ушли
у ужи избор, на захтев Гимназије, надлежна служба
за запошљавање извршиће претходну психолошку
процену способности за рад са ученицима, применом стандаризованих поступака. Пре закључења
уговора о раду изабрани кандидат ће приложити
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско уверење.
Рок за подношење пријаве и тражене документације је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом треба доставити на горенаведену адресу. Информације
на телефон 013/301-120 или 344-483.

ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ”

ПИРОТ

26000 Панчево, Игњата Барајевца 5
тел/факс: 013/301-120, 344-483
e-mail: sekretar@gimnazijaurospredic.edu.rs

Наставник музичке културе

са 20% норме, на одређено време
до повратка на рад запослене коју
замењује
УСЛОВИ: прописани чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл гласник РС”
88/2017); одговарајуће високо образовање, у прописано чл. 140 наведеног Закона и члан 2 став
1 тачка 17 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 15/2013), музичка култура. Кандидати треба обавезно да доставе: пријаву на конкурс.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају гимназији
“Урош Предић” Панчево. Формулар је доступан
у делу: Ново на сајту, на адреси http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, 2. диплому (уверење) о стеченом високом образовању (оверену фотокопију) у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 15/2013) члан 2 став 1 тачка 17 музичка култура. Уколико имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са европским системом преноса бодова, да ко доказ доставе: додатак дипломи из ког се
види да је кандидат положио испите из педагогије
и психологије (оверену фотокопију) или потврду
факултета да је кандидат положио испите из педагогије и психологије (оригинал или оверену фотокопију) или фотокопију индекса из ког се види да је
кандидат положио испите из педагогије и психологије (оверену фотокопију) или доказ да је кандидат
положио стручни испит или испит за лиценцу (оверену фотокопију). Кандидат који нема образовање
из претходног става, дужан 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.
Доставити и: доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана
чл. 139 став 1 тачка 3, Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
потврду о пребивалишту или други доказ о пребивалишту (оригинал или оверену фотокопију); доказ
о знању српског језика на коме се изводи настава
(диплома о завршеном школовању на српском језику- средње, више или високо, или положен испит из
српског језика), оригинал или оверену фотокопију;
краћу биографију са подацима о пословима које је

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

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка
одсутног радника, са 50% радног
времена, у централној школи у
Пироту и одељењу у Крупцу
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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) познавање српског језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад. Потребна
документација: формулар за пријаву на конкурс,
преузет са званичне интернет странице Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја РС, биографија (CV), 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): академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог,
дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар
- музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани
диригент, дипломирани музичар - акордеониста,
дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани професор
солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста,
дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар
- виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста,
дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар
- хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музике и појања,
дипломирани музичар - саксофониста, професор
солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - бајаниста,
дипломирани музичар за медијску област, професор
музичког васпитања, дипломирани музичар - педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени
музичар (педагог, појац и диригент хора), профе-
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Наука и образовање

сор музичке културе, мастер теоретичар уметности
(професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси),
мастер композитор, дипломирани трубач; дипломирани клавириста; извод из казнене евиденције
о неосуђиваности за горенаведена кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 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 средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или
оригинал или оверена фотокопија уверења односно потврде о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање. Кандидат који
буде изабран пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања конкурса. Формулар за
пријаву на конкурс са потребним документима слати
на адресу школе или предати лично код секретара
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

нолошког развоја). 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 „Љубица Вребалов”
Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056

Наставник техничког и
информатичког образовања

ПОЖ АРEВАЦ

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

Наставник информатике и
рачунарства

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

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1) високо образовање на студијама 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; 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 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) да зна српски језик и језик на којем 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) и пријавни формулар
(образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и техБесплатна публикација о запошљавању

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат
мора да испуњава и посебне услове прописане чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/17), и то: одговарајуће образовање у складу са
члановима 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17), као и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17
и 3/17), за рад на радном месту наставника техничког и информатичког образовања и Правилником 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), за рад на радном месту наставника иноформатике и рачунарства; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или

након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану молбу
са биографијом; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству Републике Србије не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију);оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије); уверење
МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику; доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање
као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Телефон за контакт:
012/667-056.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
И МАШИНСКА ШКОЛА
12240 Кучево, Жике Поповића 68
тел./факс: 012/852-712

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене члановима 122, 123 став 14 и став 15. 139
и 140 став 1 и 2, став 2, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017) и чл. 2-7 Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”бр. 108/2015), а то су: 1) да
има одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке акдемске студије) и то:(1) студије
другог степена из научне, односно стучне области
за одговарујући 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 стучне области за одговарајући премет, 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 Економија, право и администрација,
трговина, угоститељство и туризам, педагога и психолога; (3) лице из става 1 тачка 1 подтачка 2) овог
члана мора да има завршене студије првог степена из научне области, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2)
да поседује дозволу за рад (положен стручни испит)
за наставника, педагога, психолога; 3) да је савладао обуку и да има положен испит за директора
установе; 4) да има психичку и физичку и здравствену способност са рад са децом и ученицима;
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5) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
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; 6) да има држављанство Републике
Србије;7) да зна српски језик јер се на њему остварује васпитно-образовни рад; 8) да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одоварајућег 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, одузивање
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.
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарујућем
високом образовању у складу са чл. 140 Закона
(оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника (оверена фотокопија); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања (напомена:
потврда садржи податак о радном стажу и пословима које је лице обављало- оригинал); уверење
да није осуђиван, у складу са чл. 139 став 1 тачка
3 3акона које издаје надлежна полицијска управа,
нестарије од 30 дана (оригинал); уверења привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности, не старије од 30
дана (оригинал); 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); извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци- оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци - оверену фотокопију); потврду
да кандидат зна српски језик (оригинал); доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања - доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора
(оверену о фотокопију); биографију са кратким прегледом радних ангажовања и предлогом програма
рада директора школе (оригинал); кандидат може
да достави доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду у складу са чланом 123 став 14 Закона (оверену фотокопију) ако га поседује; а уколико
нема потписану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у раду; уверење о положеном испиту
за директора установе - оверене фотокопија (пријава ће се сматрати потпуном и уколико кандидат
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нема положен испит за директора установе, али је
изабрани кандидат дужан да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност). Лекарско
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
доставља се пре закључења уговора (доставити
ново лекарско уверење). Оверене фотокопије доказа које се подносе при конкурисању за избор директора оверавају се од стране надлежног орагана. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе на тел. 012/852-712 од 8.00 до 13.00
сати, сваког радног дана. Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZAKONKURISANJE.doc, одштампати и заједно са
осталом потребном документацијом доставити.
Пријаве са доказима о испуњавању свих услова
тражених конкурсом слати у затвореном коверту,
препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на
конкурс за директора”, на адресу школе или донети
лично на адресу школе, радним даном од 08.00 до
13.00 часова.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР”

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13

Наставник математике
Наставник дефектолог

у Oдељењу за ученике са сметњама
у развоју

Наставник разредне наставе

у издвојеном одељењу Душманићи

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Кучин

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено
време, а најдуже до краја школске
2017/2018. године

Наставник разредне наставе

са 30% радног времена, за
наставу са учеником на дужем
кућном лечењу, на одређено
време, а најдуже до краја школске
2017/2018. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17-УС), треба да испуњава и услове предвиђене
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број:
88/17) и посебне услове предвиђене 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), за ова радна места.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству
Републике Србије; доказ о познавању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику); извод из матичне књиге рођених. Кандидат који буде изабран
дужан је да пре закључивања уговора о раду
достави уверење о психичкој, физичкој 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, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресу
или на број контакт телефона које су навели у
својим пријавама. Разговор са кандидатима обавиће комисија у просторијама школе, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт адресу или на број контакт телефона које су навели у својим пријавама. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Пријаве на конкурс са потребним документима,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају лично или на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације могу се добити код
секретара школе, на телефон: 033/712-325.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР”

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13

Помоћни радник

са 50% радног времена, на
одржавању хигијене у издвојеном
одељењу Душманићи, на одређено
време, а најдуже до краја школске
2017/2018. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17-УС), треба да испуњава и посебне услове и уз
пријаву на конкурс да достави: оверену фотокопију
сведочанства о завршеном основном образовању;
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - не старије
од 6 месеци; уверење о држављанству Републике
Србије; потврду 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; извод из
матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Разговор са кандидатима
обавиће комисија у просторијама школе, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт адресу или на број телефона који су
навели у пријави. Пријаве на конкурс са потребним
документима, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, доставити лично или на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Ближе информације могу се добити
код секретара школе, на телефон: 033/712-325.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВА ВАРОШ
31320 Нова Варош

Наставник географије

за 45% норме, на одређено време
до повратка запослене са функције
директора, а најдуже до 09.03.2022.
године
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 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:
1) да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016-I, 13/2016 II, 2/2017-I и 2/2017-II); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3,
4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.

ПРОКУПЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СУНЦЕ“
Куршумлија, Косовска 36а
тел. 027/381-534

Васпитач

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) на основним студијама у трајању од
најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, као и стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске студије, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. Потребна документација: пријавни формулар за пријаву
на конкурс, која се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверена фотокопија дипломе о
стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија;
уверење полицијске управе, не старије од 6 месеци, да кандидат није осуђиван за кривична дела
за која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за злостављање малолетног детета или родоскрвнуће,
за кривична дела за примање или давање мита
за кривична дела против полне слободе против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
Бесплатна публикација о запошљавању

без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о психичкој,
физичкој и здравствемој способности за рад са
децом. Санитарну књижицу подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Обавезно полагање испита за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа - васпитачки смер или одговарајуће више, односно високо
образовање на студијама првог степена на којима је кандидат оспособљен за рад са децом јасленог узраста. Потребна документација: пријавни
формулар за пријаву на конкурс који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оргинал
или оверена фотокопија); уверење полицијске
управе, не старије од 6 месеци, да кандидат није
осуђиван за кривична дела за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за злостављање малолетног детета или родоскрвнуће, за кривична дела давање
мита, за кривична 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 њег није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и санитарну књижицу подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве са потребном документацијом и
назнаком „За конкурс“, у затвореној коверти слати
на адресу Предшколска установа „Сунце“ Куршумлија, Косовска 36а. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка
раднице са боловања, односно са
породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, за 40%
радног времена
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе: радну биографију, попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs - обавезно, уверење о држављанству
РС - оригинал или оверену копију, не старије од
6 месеци - обавезно, диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену копију, не старију од
6 месеци - обавезно, доказ о неосуђиваности за
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основам
система образовања и васпитања и непостојању
дискриминаторног понашања - оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци - обавезно,
доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате који образовање нису стекли на српском
језику), оверену копију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стеченом стручном
испиту или потврду, високошколске установе
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или
након дипломирања (није обавезно - уколико
кандидат исто поседује пожељно је да достави).

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку
о избору кандидата комисија ће донети у року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве послати на горенаведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и путем телефона: 026/771433.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописан 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 да за њих 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
(део „Ново на сајту”), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана пријава која садржи:
попуњен пријавни формулар (формулар за пријаву
на конкурс), актуелни број фиксног или мобилног
телефона и тачну адресу пребивалишта, уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци (може и оверен препис/фотокопија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених или оверен препис/фотокопију, доказ о неосуђиваности
(уверење из МУП-а), уверење (потврду) високошколске установе да кандидат има образовање из
члана 140 ЗОСОВ-а из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије,
психологије и методике или има положен стручни
испит или испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
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шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова, али о томе мора да
пружи одговарајући доказ. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Напомена: документација се не
врећа кандидатима који доставе пријаве. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријаве се достављају непосредно или путем
поште на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане прописане чл. 122, 123, 139 и чланом 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017),
и то: да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији листу
„Послови”. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис или оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, доказ о држављанству Републике Србије
- уверење о држављанству; доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику - уверење високошколске установе да је кандидат положио српски језик; уверење
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, у
складу са чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017), потврду о радном стажу у школи на
пословима образовања и васпитања након стече-
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ног одговарајућег образовања; преглед кретања
у служби са биографским подацима - радна биографија; оквирни план рада за време мандата;
евентуалне прилоге којима доказује своје стручне, организационе, педагошке и друге способности; осим утврђивања испуњености услова за
избор директора, Комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); уколико
се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Како
обука и полагање испита за директора школе, из
члана 122 Закона о основама система образовања
и васпитања нису организовани, документација
кандидата сматраће се комплетном уколико су сва
друга документа уредно достављена, а изабрани кандидат биће у обавези да положи испит за
директора у законском року. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узети у разматрање.Пријаве се достављају непосредно или
путем поште, са назнаком „Пријава на конкурс за
директора”, на адресу школе. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара, на број
телефона: 026/641-290

ТТПШ “ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 022/640-930, 672/808

језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати достављају: попуњени пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, нуке и технолошког развоја, а заједно са
одштампаним пријавним формуларом школи достављају: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старији од 6
месеци; доказ да нису осуђивани (прибавља се у
полицијској управи) члан 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС” бр. 88/17) године. Доказ о познавању српског језика (уколико лице које се пријавило није
стекло средње, више и или високо образовање
на српском језику, дужно је да достави доказ да
је испит из српског језика положило по програму
одговарајуће високо школске установе). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уколико задњи дан пријаве пада у недељу,
државни празник или на дан када школа не ради,
последњи дан рока рачуна се истеком првог радног дана када школа ради. Пријаве се достављају
непосредно или путем поште на горенаведену
адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81
тел. 026/310-237

Наставник хемијско-технолошке
групе предмета
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне
услове прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 143
и члана 144 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17); да има одговарајуће високо образовање за наставника школе
у подручју рада, Хемија, неметали и графичарство,
прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних срадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
Хемија, неметали и графичарство („Сл. гл. РС” бр.
21/2015, 11/2016 и 2/2017); завршен технолошки
факултет - 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 групу предмета:
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 са
претходно завршеним студијама првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски

Шеф рачуноводства школе

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање (IV, VI или VII степен стручне спреме
економског смера); 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; 6) да има најмање три
године рада на финансијско-књиговодственим
пословима. Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, потребно је да кандидат
достави: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне
књиге рођених); доказ о неосуђиваности; доказ о
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад); потврду о радном искуству на финансијско-књиговодственим
пословима (најмање 3 године). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа. Пријаве на конкурс се
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могу послати поштом на адресу школе или предати лично у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне информације се могу добити на
телефон 026/310-237.

ОШ „СВЕТИ САВА“

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

Наставник енглеског језика

11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-999

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Директор

УСЛОВИ: стручна спрема предвиђена 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 и др.), за наставни
предмет енглески језик.

на мандатни период од 4 године
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 те врсте школе, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140
став 1 и 2 овог Закона, дужност директора може
да обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте
школе, за педагога и психолога, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем образовању, оверену
фотокопију о положеном стручном испиту ( дозволи
за рад наставника или стручног сарадника), потврду
о радном стажу у области образовања и васпитања,
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, уверење о неосуђиваности за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, није
утврђено дискриминаторно понашање у складу са
законом, биографију са кратким кретањем у служби.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
се достављају у затвореној коверти, са назнаком “За
конкурс за директора школе - не отварај” лично или
путем поште на адресу школе. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона:
026/663-999 (секретар) или 026/663-990 (директор).
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник филозофије

настава на мађарском језику, са
8,86% норме, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: стручна спрема предвиђена 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 и др.) за наставни
предмет филозофија.

Наставник програмирања и
рачунарства

настава на српском и мађарском
језику, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: стручна спрема предвиђена Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника - подручје рада
електротехника, образовни профил: техничар мехатронике, машински техничар за компјутерско конструисања и електротехничар рачунара (“Сл. гласник РС - Просветник гласник” бр. 5/91 и др.).

Наставник електрогрупе премета
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема предвиђена Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника - подручје рада
електротехника, образовни профил: електротехничар рачунара, електротехничар енергетике, техничар
мехатронике, машински техничар за компјутерско
управљање, аутомеханичар и аутоелектричар (“Сл.
гласник РС - Просветник гласник” бр. 5/91 и др.).

Наставник електрогрупе
предмета и практичне наставе
електрогрупе предмета

настава на српском и мађарском
језику, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: стручна спрема предвиђена Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника - подручје рада
електротехника, образовни профил: електроинсталатер (“Сл. гласник РС - Просветник гласник” бр.
5/91 и др.).
ОСТАЛО: услови предвђени чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/17). Уз пријавни формулар са
биографијом кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе; доказ по образовању из психолошких,

педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 - оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству Републике Србије
- оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци; 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; услов да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
доказује се у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 5) и чл.
141 став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања. Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни
формулар кандидат попуњава на званичној интернет презентацији Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља секретару школе. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Благовременом
пријавом сматра се пријава која је поднета у року
утврђеном конкурсом, она која је послата препорученом поштом у року утврђеном конкурсом, а као
дан пријем рачуна се дан када је пошиљка предата у пошти. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове назначене у конкурсу. Изузетно,
кандидат може потребна документа поднети и накнадно, односно после утврђеног рока, под условом
да је пријаву поднео у предвиђеном року и да због
објективног разлога није могао донети комплетну
документацију, само уколико се није започело са
прегледом конкурсног материјала.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА КОСТИЋ“

25282 Гаково, Тоде Милетића 54 а

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017), као и услове прописане Правилником
о ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 108/2015). Дужност директора школе може да
обавља лице које има: одговарајуће образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе, за педагога и психолога (наставник 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 10.09.2005. године;
лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
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области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника
основне школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и полoжен испит за директора установе; 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
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 (језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). 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. Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс за избор директора
заједно са потребном документацијом доставља се
школи. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, доставља установи. Уколико до дана
објављивања конкурса Министарство просвете,
науке и технолошког развоја није направило апликацију за преузимање пријавног формулара, кандидат доставља пријаву у слободној форми. Уз пријаву
на конкурс кандидат за директора школе подноси:
биографске податке, односно радну биографију;
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за
педагога и психолога; оверену фотокопију дозволе
за рад наставника и стручног сарадника (испит за
лиценцу, односно стручни испит); оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
установе; оригинал или оверену фотокопију уверења да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс);
оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (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); оригинал или оверену
фотокопију доказа о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кри-
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вична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - издат од полицијске управе
и суда (не старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс); оригинал или оверену фотокопију доказа да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из чл. 7 став 4 Правилника
о ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања, (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс); оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс); извод из матичне
књиге рођених - оригинал; доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику) - оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању на
језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад; доказе о резултату стручно-педагошког надзора - извештаји просветног саветника, оверена
фотокопија (уколико је вршен стручно-педагошки
надзор над радом кандидата од стране просветног
саветника, кандидат је дужан да извештај истог
достави). Уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе дужно је да поред напред наведених доказа
достави и резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (оверена
фотокопија). 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 из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и
васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
комисија неће разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује
испуњеност услова за избор директора прописаних
чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 а изузетно и став 3 Закона, а који су у конкурсу наведени у делу услови за
избор директора. Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора школе је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Пријава се подноси на адресу школе: Основна школа „Лаза Костић“, Тоде Милетића 54а, 25282 Гаково,
са назнаком „Конкурс за избор директора“.

СУБОТИЦА
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
24000 Суботица
Зрињског и Франкопана 2
тел. 024/556-119

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: прописани чл. 122, 139, 140. став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/17) и чл. 2 - 7 Правилника о ближи условима за избор директора
(“Сл. гласник РС” бр.108/15), а то су: одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања: на
студијама другог степена (мастер академске студије - мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући

предмет, односно групе предмета (на факултету
за специјалну едукацију и рехабилитацију), 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
факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за дефектолога, наставника - који су остручени за рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом (на факултету за специјалну едукацију
и рехабилитацију); 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, да има
дозволу за рад (лиценца) дефектолога.
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, извод из матичне књиге рођених достављају лица која су променила 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, биографију са кратким прегледом радних
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ангажовања, предлог програма рада директора
школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
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 директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем
телефона број: 024/556-119.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/555-221

Психолог

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
за заснивање радног односа прописане чл. 139
и чл. 140 став 1 Закона о основама образовања
и васпитања: одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 став 1 Закона: 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; 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. Образовно-васпитни рад у Техничкој школи „Иван Сарић“ у Суботици остварује се на српском и мађарском наставном
језику. Према Правилнику 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), послове психолога може да обавља: 1)
професор психологије; 2) дипломирани психолог;
3) дипломирани школски психолог - педагог; 4)
дипломирани психолог, смер школско-клинички; 5) дипломирани психолог - мастер; 6) мастер
психолог. Лице из тачке 5) и 6) мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.
Испуњеност ових услова доказује се потврдом
издатом од стране матичне високошколске установе. Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни
формулар, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), достави:
оверену копију доказа о стеченом одговарајућем
високом образовању у складу с чл. 140 Закона,
уверење из казнене евиденције МУП-а да лице
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није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка
3 Закона, оригинал или оверену копију уверења
о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци, оверену копију доказа да зна српски и
мађарски језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или факултету на српском/мађарском језику или уверење
о положеном испиту из српског/мађарског језика
по програму одговарајуће високошколске установе), биографију са прегледом радних ангажовања. Уколико је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 Закона
на српском језику, сматра се да је достављањем
овог доказа доставио и доказ да зна српски језик.
Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос и 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.
Након психолошке процене Конкурсна комисија
обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос и донети решење о избору
кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Копије
доказа које се подносе при конкурисању оверавају се од стране надлежног органа, у супротном
неће се узети у разматрање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на горенаведену адресу, са
назнаком „Конкурс за радно место психолог“.
Информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 024/555-221.

УЖИЦЕ
ОШ „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“
31263 Варда
тел. 031/888-034

Професор енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” број
24/05, 61/05, 75/14 и 13/17 - УС), треба да испуњава
и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17). Приликом пријаве на
конкурс кандидати прилажу одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност прописаних
услова и то: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену
фоткопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству, уверење о
неосуђиваности, уверење високошколске установе
да је кандидат стекао образовање из педагошких,
психолошких и методичких дисциплина. Пријаве
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
као и пријаве са неовереним фотокопијама, неће
бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу
ОШ „Јордан Ђукановић“, Варда бб, 31263 Варда, са
назнаком „Пријава на конкурс“ или лично у просторијама школе. Одлуку о избору кандидата донеће
Конкурсна комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ВАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ,
ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ НАУКА
ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник у сва звања за ужу
стручну област Физикална
медицина и рехабилитација

са 1/3 радног времена, на одређено
време до 5 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 горенавдену адресу.

В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШЕ ДЕТЕ“
17500 Врање, Цара Душана 22

Васпитач

на одређено време ради замене
раднице на породиљском одсуству,
за рад у васпитној групи у селу
Ристовац

Васпитач

на одређено време ради замене
раднице на дужем боловању, за
рад у васпитној групи полудневног
боравка у селу Барелић
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће
услове за заснивање радног односа: 1) да имају
одговарајуће образовање, и то: више образовање,
односно високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), на студијама у
трајању од три године или 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
- васпитач.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене
раднице на дужем боловању,
породиљском и одсуству ради неге
детета
УСЛОВИ: 1) средње образовање, медицинска сестра
- васпитач.

Сервирка

на одређено време ради замене
раднице на дужем боловању,
породиљском и одсуству ради неге
детета
УСЛОВИ: 1) II степен стручности, завршена основна школа и положена обука (курс) за сервирку или
помоћника кувара.

Спремачица

на одређено време ради замене
радница на дужем боловању
28.03.2018. | Број 770 |
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Спремачица

на одређено време ради замене
раднице на дужем боловању,
породиљском и одсуству ради неге
детета
УСЛОВИ: 1) завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба и: 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс
достављају: доказ о стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе); уверење - извод из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано
за кривична дела из тачке 3 обавезних услова за
заснивање радног односа; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања врши се претходна провера психофизичких
способности кандидата коју обавља НСЗ применом стандардизованих поступака. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају на адресу: Предшколска установа
„Наше дете“, Врање, Цара Душана 22, поштом
или лично, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа.

Посао се не чека, посао се тражи
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ВРШАЦ

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел. 013/801-905
e-mail: osolgapetrov@gmail.com

26300 Избиште, Исе Јовановића 5
тел. 013/893-050
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
преко 60 дана, са 88,89% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), односно 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. Такође, лице које се прима у радни
однос мора испуњавати и услов у погледу степена
и врсте стручне спреме утврђене Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017). Кандидати за
пријем у радни однос попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страни Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи
краћу биографију и уз коју су приложени следећи
докази, у оригиналу или овереној фотокопији:
пријавни формулар, диплома о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (издато
у последњих 6 месеци), уверење из суда и МУП-а
о некажњавању (издато у последњих 6 месеци),
доказ о познавању српског језика (не достављају
кандидати које су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Лекарско уверење кандидат
прибавља пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће кандидати који буду ушли у ужи избор
бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
путем телефона 013/801-905.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове
из члана 140 став 1 и 2, члана 122 и 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017) и услове прописане
Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” број 108/2015), и то: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној
школи, односно педагога или психолога, стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2) да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога; 3) да има обуку или
положен испит за директора установе и најмање 8
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4) да испуњава услове за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога или психолога
школе; 5) да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против праног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију; 6) 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 доношења
оптужног предлога за наведена кривична дела,
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; 7) да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности; 8) да има држављанство Републике Србије; 9) да зна српски језик, као језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; 10) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе школи следећу документацију као доказ о испуњености услова за избор за директора: оверену копију дипломе
о стеченом образовању; оверену копију уверења о
положеном испиту за лиценцу или обављеној обуци за полагање испита за лиценцу (за кандидате
који су већ обављали функцију директора школе);
потврду установе о годинама рада на пословима образовања и васпитања; уверење надлежног
органа да: није покренут кривични поступак; да
није покренута истрага; да није кажњаван, све (сва
три уверења) за кривична дела за која је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
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ности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (сва уверења не старија
од 6 месеци); уверење надлежног органа да није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије од
6 месеци); оригинал или оверена копија уверења о
држављанству РС, не старије од 6 месеци; оригинал
или оверена копија извода из матичне књиге рођених; оверена копија о резултату стручно-педагошког надзора о раду (извештај просветног саветника) или уверење да није вршен стручно педагошки
надзор (за кандидате који су већ обављали функцију директора школе); оверена копија документа о
резултатима стручно педагошког надзора школе и
оцене спољног ревизора или доказ да није вршен
надзор (за кандидате који су већ обављали функцију директора школе); доказ (лекарско уверење)
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима; кратка биографија.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу.
Додатне информације могу се добити од секретара
школе на телефон: 013/893-050.

ОШ „МЛАДОСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Наставник биологије

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику. Поред општих услова
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да
испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања и у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017 ), односно да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер акадамске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) по
пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2015. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо бразовање до 10. септембра 2005. године и да је: професор биологије,
дипломирани биолог, дипломирани молекуларни
биолог и физиолог, професор биологије и хемије,
дипломирани биолог - смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани
професор биологије и хемије, професор биологије
- географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор биологије информатике, професор биологије - математике,
дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор
биологије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - географије, мастер, дипломирани
молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог
заштите животне средине, мастер биолог, мастер
професор биологије, мастер професор биологије и
географије, мастер професор биологије и хемије.
Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске
студије биологије. Обавезно образовање лица
из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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
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и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из горе наведених дисциплина.
Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, просвете, науке и технолошког развоја
и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у оригиналу или овереном препису/фотокопији следећу документацију:
потписану биографију (CV); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству, не
старије од шест месеци; диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању; лица која
су стекла академско звање мастер у обавези су
да доставе и уверење или диплому о претходно завршеним основним академским студијама
биологије; доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, издат од
стране одговарајуће високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту односно о положеном испиту
за лиценцу; кандидат који нема образовање из
тачке 6 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;
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; доказ о неосуђиваности,
не старији од шест месеци (уверење од МУП-а).
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способностима за рад са децом и ученицима (лекарско уверење ) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а
пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија коју именује директор утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року
од осам дана од истека рока за пријем пријава и
кандидате који су изабрани у ужи избор упућује
у року од осам дана на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. О датуму провере психофизичких
способности кандидати ће бити благовремено
обавештени од стране школе. 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, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана

од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Лице задужено за давање
обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић,
секретар школе, телефон: 013/830-721. Пријаве
на конкурс са пријавним формуларом и траженом документацијом могу се поднети лично или
поштом на горенаведену адресу.

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
26300 Вршац, Стеријина 113
тел. 013/830-292

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”
број 88/17), односно да има: одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, са претходно завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе;
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 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; знање српског
језика на коме се и остварује образовно-васпитни
рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да достави оригинале или фотокопије/преписе
оверене од стране јавног бележника, не старије од
6 месеци, документације којом доказује испуњеност услова. Обавезно се доставља: диплома о
стеченом образовању, лиценца (дозвола) за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, дозвола за рад директора (ако кандидат не поднесе
доказ о положеном испиту за директора пријава
на конкурс ће се сматрати потпуном, а кандидат
изабран за директора који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност), потврда о радном искуству од најмање осам година на
пословима образовања и васпитања, лекарско
уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(може се приложити лекарско уверење из персоналног досијеа, а кандидат изабран за директора
ће накнадно, пре закључења уговора, доставити
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ново лекарско уверење), уверење/доказ о знању
српског језика, као језика на коме се у школи остварује образовно-васпитни рад (ако се из дипломе
о стеченом образовању може утврдити да је образовање стечено на српском језику, не треба подносити посебан доказ о знању језика), уверење о
неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (кандидат је дужан да достави: уверење
МУП-а, уверење надлежног суда опште надлежности и уверење надлежног привредног суда),
уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, штампани подаци/фотокопија личне карте (не треба оверавати),
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника доставља се ако га кандидат има), резултат
стручно-педагошког надзора школе/установе и
оцену спољашњег вредновања (обавезно доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора школе/установе), биографија са
кратким прегледом кретања у служби. Формулар
за пријаву на конкурс кандидат преузима на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати достављају
лично или путем поште на адресу: Xемијско-медицинска школа, 26300 Вршац, Стеријина 113, са
назнаком „Конкурс за директора”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 122 став
5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС”, бр. 88/17) и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”,
108/15) и то: да кандидат има одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи,
односно педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговрарајући предмет, односно групе предмета, студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне и
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; да поседује дозволу за рад (лиценцу) или
положен стручни испит за наставника, педагога
или психолога; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да је савладао обуку и има положен испит за директора
установе; најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
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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 није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да је држављанин Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
оригинал или оверену фотокопију/препис дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; оригинал или оверену фотокопију/препис документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству на пословима
образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
лекарско уверење као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), уверење/потврду из надлежне службе Министарства унутрашњих послова 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 кривично дело 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 није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уверење/потврду из надлежног привредног суда
да није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности; уверење/потврду из
надлежног 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 наведена кривична дела, потврду да је радио најмање осам година на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајуће образовања;
уверење о положеном испиту за директора установе (с обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испита за директора установе,
пријава која не буде садржала наведени документ
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит за
директора); уколико је диплома, односно уверење
о стеченом високом образовању на српском језику,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у
супротном је потребно доставити оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; ако се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе, а за чијег мандата је вршен стручно-педагошки
надзора установе и спољашње вредновање - дужно је да достави резултате у вези са овим(оригинал
иили оверену фотокопију). Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наведе краће биографске
податке о кретању у служби или радном односу и
стручном и радном усавршавању. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„САВА МУНЋАН”

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописе чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 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 чл. 140
ст. 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 одговарујуће 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 наставнике ове врсте школе,
односно средње стручне школе за подручје рада
Машинство и обрада метала, Саобраћај, трговина,
угоститељство и туризам, Личне услуге, педагога и
психолога, дозвола за рад (положен стручни испит)
за наставника, педагога или психолога; да је савладао обуку и да има положем 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; да има држављанство Рупублике Србије,
да зна српски језик на којем се 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 правоснажно 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 усливима за избор директора установе образовања и васпитања прописано
је да кандидат за директора установе образовања
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 поридици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом.
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом
одговарајућем високом образовању у складу са 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
не старије од 6 месеци, уверење да није осуђиван
у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона, оригинал
или оверена копија уверења привредног суда да
није правноснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности не старије од 30 дана,
оригинал или оверена копија 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 ст. 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 оверена копија 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 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 ангажовања, предлог
програма рада директора школе. У складу са чл. 123
ст. 14 Закона, кандидат је дужан да достави оригинал или оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду. Изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од 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 чл. 140 ст. 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: 013/851-178.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

лог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик),
дипломирани филолог англиста-мастер, мастер
професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура); 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 се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, кандидати су
дужни да поред краће биографије доставе: оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старијег од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности за горенаведена кривична дела (не старије од 6 месеци) од надлежне
полицијске управе МУП-а. 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. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата који испуњавају све
услове конкурса, које у року од 8 дана од истека
рока за подношење пријава упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени. Конкурсна комисија доноси
решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Неблаговремене пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу
се поднети лично или поштом на горенаведену
адресу. Пријавни формулар кандидати попуњавају на итернет страници Министарства просвете:
www.mpn.gov.rs, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.

Наставник енглеског језика у
предметној настави

на одређено време, до повратка
запослене одсутне преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и
следеће услове: да има одговарајуће образовање
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17)
и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) за
извођење наставе енлеског језика у предметној
настави: професор, односно дипломирани филоБесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „БУЦКО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 16
тел. 018/830-249

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са функције в.д.
директора, до избора директора, а
најдуже 6 месеци
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање из чл. 140 и чл. 141 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство РС; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати су обавезни да уз пријаву и биографију приложе: оверену фотокопију дипломе, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), попуњен пријавни
формулар. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенавдену адресу. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

Наставник хемије

у другом образовном циклусу,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 20% 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 11 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: 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
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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. Кандидат
треба и: 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; 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; 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: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да приложи: 1. одштампани примерак пријавног
формулара који се попуњава на званичној интернет страници Министарства, 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; 7. извод
из матичне књиге рођених. 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
конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс слати на горенаведену адресу.

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

Сервирка

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат треба
да испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, про-
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тив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу степена и врсте образовања које кандидати треба да
испуњавају: II степен стручне спреме, сервир.
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 одштампани
пријавни формулар кандидат је дужан да достави
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал
или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности
за кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, а која
су наведена у тексту конкурса, које издаје надлежна
полицијска управа; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Одштампани пријавни формулар
са документацијом траженом конкурсом, а којом
се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос за рад на оглашеним радним местима, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16,
са назнаком „За конкурс“, путем поште или лично,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве,
односно пријавни формулари, неће се разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник виолине

за рад у основној музичкој школи,
на одређено време ради замене
запослене до њеног повратка са
боловања
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар виолиниста; мастер музички уметник,
професионални статус - виолиниста.

Наставник стручно-теоријских
предмета

за рад у средњој музичкој школи,
са 85% радног времена, и то: са
40% радног времена као наставник
музичких облика, са 40% радног
времена као наставник историје
музике са упознавањем музичке
литературе и са 5% радног времена
као наставник читања партитура са
основама дириговања, на одређено
време ради замене запослене до
повратка са боловања
УСЛОВИ: За радно место наставник стручно теоријских предмета: наставник музичких
облика: дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент
или музички педагог, дипломирани композитор,
дипломирани музиколог, дипломирани музички
педагог, дипломирани музичар - педагог, професор солфеђа и музичке културе, професор музичке културе, дипломирани диригент, академски

музичар - композитор, мастер теоретичар уметности - професионални статус: музички теоретичар, етномузиколог, музички педагог или музиколог; мастер композитор; мастер музички уметник
-професионални статус: диригент.
Наставник историје музике са упознавањем
музичке литературе: дипломирани музичар,
усмерење композитор, музиколог, етномузиколог,
диригент или музички педагог; дипломирани музиколог; дипломирани етномузиколог; дипломирани
диригент; дипломирани композитор; дипломирани
музички педагог; дипломирани музичар - педагог;
професор солфеђа и музичке културе; професор
музичке културе; мастер теоретичар уметности професионални статус: музички теоретичар, етномузиколог, музички педагог или музиколог; мастер
композитор; мастер музички уметник - професионални статус: диригент.
Наставник читања партитура са основама
дириговања: дипломирани музичар, усмерење
диригент или музички педагог; дипломирани диригент; дипломирани музички педагог; дипломирани
музичар - педагог; професор музичке културе;
академски музичар - диригент; мастер музички
уметник - професионални статус: диригент.

Школски психолог

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене запослене до
њеног повратка са боловања
УСЛОВИ: дипломирани психолог; дипломирани
школски психолог; дипломирани психолог - смер
школско-клинички; професор психологије.
ОСТАЛО: Ближи услови у погледу степена и врсте
образовања наставника за послове за које је конкурс расписан предвиђени су Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник „ 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,
9/13, 6/14, 5/15 -др. Правилници); односно Правилником о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 18/13). У смислу члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, 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. Одговарајуће
образовање има лице које је стекло одговарајуће
високо образовање предвиђено чланом 140 Закона. Докази о испуњености услова из става 1 тачка
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 попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају школи. Кандидат уз пријаву треба да
поднесе: доказ о држављанству Републике Србије
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(уверење о држављанству или извод из матичне
књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом прибавља школа по службеној дужности,
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће се
пре закључења уговора; радну биографију - пожељно. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Молбе са потребним документима слати на адресу:
Музичка школа „Јосиф Маринковић“, 23000 Зрењанин, Трг слободе 7. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), односно
да: 1. има одговарајуће образовање из члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (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, уз претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-

сима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад; 6. има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7. има обуку и положен испит за директора
установе; 8. има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на
конкурс кандидат подноси следећу документацију:
1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. оригинал или
оверену фотокопију уверења односно друге исправе којом кандидат доказује да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен стручни испит; 3. оригинал или оверену фотокопију потврде којом кандидат доказује да
има најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
5. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем, вишем или
високом образовању на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или оригинал или оверену
фотокопију уверења којим доказује да је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни
рад; 7. оригинал или оверену фотокопију доказа о

савладаној обуци и положеном испиту за директора установе (ако га кандидат поседује); 8. оригинал
или оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико
кандидат наведени доказ поседује); 9. оригинал или
оверену фотокопију резултата стручно-педагошког надзора установе и оцене спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице које
је претходно обављало дужност директора установе и које наведене доказе поседује); 10. оригинал
или оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење (може бити и старијег датума, а кандидат који буде изабран накнадно ће, пре закључења уговора, доставити ново
лекарско уверење); 11. оригинал или оверену фотокопију: уверења да није правноснажно осуђиван
и да није утврђено дискриминаторно понашање,
према подацима из казнене евиденције Министарства надлежног за унутрашње послове; уверења из
суда опште надлежности да против кандидата није
стављен захтев за спровођење истраге, одређених
истражних радњи, да није подигнута оптужница
или оптужни предлог; уверења да није правноснажно осуђен за привредни преступ према подацима
из казнене евиденције Привредног суда. Кандидат
може поднети и друга документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (радну
биографију, оквирни план рада за време мандата,
доказе о поседовању организационих способности
и др.). Образовно-васпитни рад у школи остварује се
на српском и мађарском језику. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаву са
потребном документацијом кандидати достављају
на адресу: Основна и средња школа „9. мај”, 23000
Зрењанин, Народне омладине 16, путем поште или
лично, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене, као и непотпуне пријаве, неће бити узете у разматрање. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон:
023/533-881 и 062/808-15-21.
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Запошљавање осетљивих категорија становништва

ПАСОШ КОМПЕТЕНЦИЈА СТИГАО У СРБИЈУ
Иако многи од њих немају завршену ни основну школу, припадници такозваних
маргинализованих група, међу којима су најбројнији Роми, али и особе с инвалидитетом и
менталним потешкоћама, често нису ни свесни да поседују вештине, умеће и знање који
им могу омогућити запошљавање

П

асош компетенција је део пројекта
стварања прилика за запошљавање
осетљивих категорија становништва кроз модернизацију општинских
услуга. То је својеврстан документ који ће
служити као потврда професионалних могућности, вештина и знања.
Роми, особе са инвалидитетом, жене
жртве насиља у породици и млади који напуштају институције не долазе лако до посла без организоване подршке друштва. Иако
многи од њих немају завршену ни основну
школу, припадници такозваних маргинализованих група, међу којима су најбројнији
Роми, али и особе с инвалидитетом и менталним потешкоћама, често нису ни свесни
да поседују вештине, умеће и знање који им
могу омогућити запошљавање.
- Њихова конкурентност на тржишту
рада је јако ниска због стигме друштва у
којем живимо. Мислим да ће се Пасош компетенција показати као повољна прилика
да повећамо запошљивост и побудимо вољу
особа с инвалидитетом - каже Јасмин Ганић,
из новопазарског Удружења психолога.

Важне су вештине и искуство
Према речима Иване Стефановић Хемфлинг, из крушевачког Удружења „Три
хаус“, многи од припадника маргинализованих група становништва поседују вештине
које могу искористити, иако немају формално образовање.
- Ово је одлична прилика да их ојачамо
на начин на који то прописује овај инструмент, у смислу да постану свесни својих
знања и компетенција. Овде имамо циљну
групу чији припадници углавном немају ни
формално образовање, али су током живота
стекли јако много вештина и компетенција
којих нису ни свесни - наглашава Стефановић Хемфлинг.
Ивана Ракић, из крагујевачког Удружења
„Урадимо заједно“, каже да ће корисници овог
програма, кроз разговор са својим саветницима, постати свесни својих могућности и
стећи самопоуздање и самопоштовање.
- Нико не може да очекује да ће добити
посао након саветовања, ми то не обећавамо,
нити је то циљ овог инструмента. Корисници
ће с једне стране освестити неке своје добре
стране за које до тад нису знали, а са друге
ће моћи да се на један нов начин представе
послодавцима, јер ће са потврдом коју добију
од саветника моћи да конкуришу за посао објашњава Ракић.
Увођење Пасоша компетенција реализује се у оквиру пројекта „Стварање прилика за запошљавање угрожених група кроз
побољшање општинских услуга“, уз финансијску подршку Немачког савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ),
а спроводи га ГИЗ у оквиру „Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Европу - Модернизација општинских услуга“
Бесплатна публикација о запошљавању

Овај пројекат је у Србију стигао из Босне и Херцеговине, где се примењује већ пет
година.
- Бројке говоре да је врло примењив. Од
укупно 2.100 корисника у БиХ, једанаест
посто је направило кораке ка самозапошљавању, 15 посто се запослило, а 21 посто вратило некој врсти учења - објаснила је Амра
Муратовић, из Немачке организације за
међународну техничку сарадњу (ГИЗ).
У Србији ће девет сертификованих организација бити носиоци овог пројекта, а започета је сарадња и са Националном службом
за запошљавање.

Представљање у Чачку
У просторијама Градске управе града Чачка, 14. марта је одржана презентација инструмента Пасош компетенција и активности, у
вези са имплементацијом на локалном нивоу.
После уводне речи Мирјане Ђоковић,
помоћнице градоначелника Града Чачка,
присутнима су се обратили представници
Удружења „Ларис“, који су представили Пасош компетенција говорећи о процесу саветовања, бенефиту његовог коришћења, као и
стратешком плану за увођење овог инструмента у Србију 2018-2020, са фокусом на активности на локалном нивоу.
„Пасош компетенција представља инструмент за оснаживање и повећање запошљивости, нарочито рањивих група становништва. Његова употребна вредност се
огледа и у мотивисању особе да преузиме
иницијативу и делује у правцу остваривања
својих циљева: професионалне преквалификације, усавршавања, запошљавања или
других циљева који се односе на рад на себи
и унапређење свог тренутног статуса као
целоживотно оснаживање, тј. самоосвешћивање својих потенцијала и могућности“, навела је Љиљана Петровић.
Она је објаснила да сам инструмент чини
тзв. мапа у форми регистратора која обухва-

та девет области живота: школовање, додатно усавршавање, пословни живот и праксу,
домаћинство и породицу, хобије и интересовања, служење војног рока/цивилно служење војног рока, политички и/или социјални ангажман и посебне животне ситуације.
Као важни партнери у реализацији пројекта
препознате су локалне самоуправе, центри
за социјални рад и Национална служба за
запошљавање.
Зоран Јаковљев, пројектни менаџер
ГИЗ-а, истакао је да је систем ProfilPASS развијен у оквиру пројекта које је финансирало
Немачко савезно министарство образовања
и истраживања у периоду од 2002. до 2012.
године, са циљем креирања инструмента за
препознавање неформално стечених компетенција. Пројектом „Отвореног регионалног
фонда за Југоисточну Европу - модернизација општинских услуга“ (GIZ ORF MMS)
едуковано је 17 саветника из 9 организација
цивилног друштва за саветнике/це за Пасош
компетенцијa. Даља сарадња подразумева
саветодавни рад са лицима која припадају
рањивим групама, а то су првенствено Роми,
особе са инвалидитетом и жене.
„Када је реч о локалном нивоу, план је да
75 лица из Чачка и Лучана буде обухваћено
овим пројектом у 2018-2019. години. Очекујемо да нам помоћ у томе пруже локалне самоуправе, центри за социјални рад и Национална служба за запошљавање, после договора и
потписивања споразума о сарадњи“, рекао је
Јаковљев.
Презентацији су присуствовале Ана Дојчиловић, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере
у Филијали Чачак НСЗ, директорка Центра за
социјални рад у Чачку Бранимирка Радосавчевић и директорка Центра за социјални рад
у Лучанима Наталија Дарковић.
Н. Новаковић/А. Дојчиловић
28.03.2018. | Број 770 |
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Бити физички радник у Србији

П

РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВЕ (I ДЕО)

рема подацима Националне службе за запошљавање из фебруара 2018. године, укупан број лица без квалификација и
нискоквалификованих (I и II степен стручне спреме), која се
налазе на евиденцији НСЗ, износи 206.908, што чини близу
трећине (33,1%) укупног броја незапослених на евиденцији. Од наведеног броја најзаступљенија су лица без занимања, у I степену стручне спреме - 184.726.
Управо та чињеница, да су наведена лица без школе и занимања, дефинише њихов положај, како у друштву, тако и приликом
запошљавања, односно представља отежавајуће околности, јер већина послодаваца тражи раднике са одређеним стручним знањима и
квалификацијама, које таква лица углавном немају. Запошљавање
ових лица је отежано, они углавном спадају у категорију теже запошљивих и врло често су због свог положаја и корисници Центара за
социјални рад.
У оквиру истраживања „Прекаризација рада и радника. Радници
без занимања и медијски радници - типолошка анализа“, спроведеног
2015. године од стране Центра за развој синдикализма, обављено је
анкетирање 619 физичких радника (радници без школе веће од основне или они који раде на радним местима који не подразумевају
већи ниво знања). Резултати укупног истраживања објављени су у
књизи „Од новинара до надничара. Прекарни рад и живот“, ДАН ГРАФ,
Фонд за отворено друштво и Центар за развој синдикализма, 2015.
Из наведног истраживања издвајамо део из анализе Душана
Торбице, која се односи на физичке раднике, који углавном обављају
најтеже и најлошије плаћене послове.
Општа карактеристика која произилази из истраживања каже
да су физички радници посвећени послу, окренути себи и ономе што
знају да раде, флексибилни су у запошљавању, послушни, не знају
радничка права, компетенције стичу и развијају кроз рад, осећај сигурности им пружа социјална мрежа, а синдикално и политички су
неорганизовани.
Такође, заједничко им је и становиште да ће тешко доћи до посла ако изгубе постојећи посао, флексибилни су у запошљавању, немају бројне ни посебне захтеве када је у питању нови, други посао.
Сматрају да су компетентни за послове које обављају, не препознају
потребу за усавршавањем - само петина сматра да треба да се даље
образује. Анкетирани су у већини потврдили да им материјални извори нису довољни да подмире све своје и потребе породице, што због
опште економске ситуације ствара потресе унутар примарне заједнице - породице.

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ (I део)
Радни статус анкетираних
На неодређено време запослено је 73% анкетираних физичких
радника, док је на одређено време запослено 24%. По основу уговора
о делу, ауторског уговора и уговора о привремено повременим пословима ангажовано је 1% анкетираних запослених физичких радника и
4% анкетираних незапослених физичких радника.
У сивој економији на црно ради, односно ради на имању уз надницу 2% запослених физичких радника и 44% анкетираних незапослених физичких радника.
Избор радног статуса
Тренутни радни статус је ствар личног избора 43% анкетираних
запослених физичких радника и 10% анкетираних незапослених физичких радника. Другог избора није било за 54% запослених и 86%
незапослених физичких радника.
Да ли су незапослени били запослени?
Тачно 45% тренутно незапослених физичких радника било је запослено са радним уговором, док 52% није било запослено са радним
уговором. Први радни статус на неодређено време имало је 31% незапослених физичких радника, док је 8% било запослено на одређено време, а по основу уговора о привремено-повременим пословима,
уговора о делу или ауторског уговора било је запослено 3% тренутно
незапослених физичких радника.
Први радни статус запослених
Први радни статус запослених физичких радника био је за 43%
анкетираних на неодређено време, док је на одређено време био запослен готово исти проценат 41%. По основу уговора о привремено-повременим пословима, уговора о делу или ауторског уговора
било је запослено 7%.
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Сигурност постојећег запослења
Да ће задржати садашњи посао верује 53% анкетираних запослених физичких радника, осредња вероватноћа задржавања садашњег
посла присутна је код 23% анкетираних, док 12% процењује да ће
остати без посла.
Шансе за нови посао
У случају губитка посла, 56% запослених физичких радника
верује да ће за 12 месеци наћи слично запослење, док је код незапослених тај проценат 66%. Осредња вероватноћа за ново запослење
присутна је код 19% анкетираних запослених, 21% незапослених физичких радника, док 8% запослених и 3% незапослених физичких
радника процењују да имају мале или никакве шансе за запослење.
Физички радници у 60% случајева верују да ће за годину дана наћи
запослење, а 20% је у категорији осредње вероватноће запослења у
поменутом периоду, док 13% своје шансе за ново запослење у случају
губитка постојећег посла процењује као мале или никакве.
Додатни послови
У седмици која је претходила анкетирању само је 14% запослених радило за новац додатне плаћене послове, док је за новац или
неку другу накнаду радило 45% незапослених физичких радника.
Прихватање посла
Тачно 74% незапослених физичких радника би могло да почне да
ради ако би добили понуду за посао.
Одбијање посла
Понуђене послове није прихватило 24% незапослених физичких
радника. Најчешћи разлози су: мала плата, удаљеност од места становања, неплаћање путних трошкова, али и то што посао није био одговарајући.
Компетенције
Стручност коју поседују анкетирани запослени физички радници
је у складу са стручношћу коју захтева њихово радно место по мишљењу 54% анкетираних. Више стручности него што то захтева постојеће
радно место има 24% анкетираних. Само 8% сматра да је потребно да
стално учи да би квалитетно обављало послове на којима ради.
Образовање
Формално, односно неформално образовање похађало је 8% анкетираних запослених физичких радника и 6% незапослених физичких радника. Жељу да се додатно образује имало је 21% запослених
физичких радника и исто толико незапослених физичких радника.
Разлози због којих жеља за образовањем није реализована по мишљењу анкетираних су пре свега недостатак новца и времена.
Задовољство запослењем
Садашњим запослењем је задовољно 54% анкетираних физичких радника, релативно је задовољно 27%, а није задовољно 19% физичких радника.
Радни статус - субјективно
Без обзира на формално правни радни статус, анкетирани запослени физички радници у 94% случајева себе сматрају запосленим, а
4% анкетираних незапослених физичких радника себе такође сматра
запосленима.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Тип својине - где су запослени
У приватним, регистрованим предузећима запослено је 53%
анкетираних физичких радника, а код приватних нерегистрованих
само 1%. У јавним и државним предузећима запослено је 41% физичких радника, док је у предузећима са осталим облицима својине
запослено 5% физичких радника.
Губитак посла
У протеклих 12 месеци због тражења и налажења бољег посла,
постојећи посао је напустило или изгубило 2% анкетираних запослених физичких радника и 1% тренутно незапослених физичких радника. Без посла је остало 2% запослених и 9% незапослених физичких
радника због тога што је пропала фирма. Истек уговора о раду био
је разлог због којег је 3% запослених физичких радника и 3% незапослених остало без посла. Отказ као разлог губитка посла наводи
само 0,4% запослених физичких радника и 4% незапослених физичких радника.
Познавање права
Права из радних односа која су заштићена Законом о раду познаје веома добро 5%, односно добро познаје 8% анкетираних запослених физичких радника. Осредње, делимично познаје 38% анкетираних, мало познаје 27%, а права из радних односа не познаје 21%
анкетираних запослених физичких радника.
Поштовање права из радних односа
По мишљењу 9% запослених физичких радника права из радних
односа се потпуно поштују у фирми у којој раде, а да се углавном
поштују наводи 34% анкетираних запослених физичких радника. Да
се ова права донекле поштују став је 20% анкетираних. Да ли се поштују, односно не поштују права из радног односа у фирми у којој
раде не зна 23% запослених анкетираних физичких радника.
Последице непоштовања права
Непоштовање радних права веома много погађа 8% анкетираних
запослених физичких радника из групе радника који мисле да се у
њиховој фирми не поштују радна права, док много погађа 12%. Непоштовање права радника донекле погађа 22%, а мало 8%. Нимало не
погађа 3%, а 41% анкетираних запослених физичких радника не зна
да ли их непоштовање радничих права погађа или не. Већину запослених физичких радника у различитом степену погађа непоштовање
права из радног односа.
Право на синдикално организовање
Послодавци поштују право на синдикално организовање и помажу рад синдиката, мишљење је 10% анкетираних запослених физичких радника, а да не утичу на рад синдиката наводи 31%. По уверењу 6% анкетираних, послодавци ометају рад синдиката, а 3% тврди
да послодавци забрањују рад синдиката.
Протести - учествовати или не учествовати
Обични људи мало шта могу да учине да промене ствари у
друштву мишљење је 65% запослених физичких радника и 74% незапослених физичких радника. Уколико би били сигурни да ће протест успети, на истом би учествовало 36% анкетираних запослених
физичких радника и 39% анкетираних незапослених физичких радника. За 22% анкетираних запослених физичких радника и 24% анкетираних незапослених физичких радника не постоји ниједна ствар
због које би ишли на протест. Ако већина учествује у неком протесту,
придружило би им се 36% запослених физичких радника и 28% незапослених физичких радника.

Бесплатна публикација о запошљавању

Тражење посла
Четири седмице које су претходиле анкетирању 46% анкетираних незапослених физичких радника је тражило али није нашло посао. У поменутом периоду посао није тражило 2%, јер је било у току
заснивање радног односа. Посао није тражило 52% незапослених физичких радника.
Зашто не траже посао?
Изгубљена нада у налажење посла је за 29% анкетираних незапослених физичких радника разлог што не траже посао. Породичне
разлоге наводи 8%, а болест 5% незапослених физичких радника.
Жеља за радом
Иако не траже посао, 52% из ове групе незапослених физичких
радника би желело да ради, док 14% нема намеру да ради.
Начини тражења посла
Током четири седмице које су претходиле анкетирању 42% незапослених физичких радника тражило је посао преко пријатеља
и рођака, док је преко Националне службе за запошљавање посао
тражило 38% анкетираних. Директно се обраћало послодавцу 27%,
приватним агенцијама 12%, а на огласе се јављало 18% анкетираних.
За помоћ у тражењу посла политичким странкама и политичарима
обратило се 6% незапослених физичких радника.
Дужина последњег непрекидног тражења посла
Посао још није почело да тражи 22,9% анкетираних незапослених физичких радника. Најдуже, 10 и више година, посао тражи 21%,
мање од пет месеци 12,7%, између две и четири године 10,2%, од 6 до
12 месеци 9,3% незапослених физичких радника. Од 6 до 10 година
посао тражи 8,8%, од 18 до 24 месеца 4,9%, и од 12 до 17 месеци 2,9%
анкетираних радника.
Учешће у програмима и мерама активне политике
запошљавања
У мерама активне политике запошљавања: јавни радови, обука
и едукација, информисање, саветовање и помоћ у запошљавању и
слично, незапослени физички радници у последњих 12 месеци готово
да нису учествовали. У јавним радовима учествовало је 2% физичких
радника, у обукама и едукацијама 7%, док је информисање, саветовање и помоћ у запошљавању користило 9% незапослених физичких
радника. У одговорима на питање о начинима тражења посла, 38%
незапослених физичких радника који траже посао наводе да су од
Националне службе тражили помоћ у запошљавању. И то је једна од
мера активне политике запошљавања коју као такву физички радници нису препознали.
Висина плате коју прихватају незапослени физички
радници
Највећи број незапослених физичких радника - 40%, радио би за
плату у распону од 20.000 до 29.000 динара, за плату од 30.000 до
39.000 динара радило би 22% анкетираних, за мање од 20.000 динара радило би 15%, а за било какву плату радило би 14%. За плату у
распону од 40.000 до 49.999 радило би 6%, а за плату преко 50.000
динара радило би 4% анкетираних незапослених физичких радника.
Радно време
За 51% незапослених физичких радника радно време није битно,
док је за пуно радно време опредељено 26%. За обављање посла у
пуном радном времену, а може и мање, опредељује се 10%, а за краће
радно време, а може и дуже, опредељује се 7% анкетираних. Искључиво за краће радно време опредељује се 4% незапослених физичких
радника.
Уговор о раду
Није важан уговор и ништа није важно само да се ради и заради мишљење је 51% анкетираних незапослених физичких радника.
Посао са радним уговором и плаћеним пензионим и здравственим
осигурањем прихватило би 40% незапослених физичких радника,
док 6% незапослених физичких радника жели искључиво посао са
радним уговором на неодређено време.
Социјална мобилност
У циљу запослења, у друго место у Србији преселило би се 29%,
док би из истог разлога у иностранство отишло 40% незапослених
физичких радника.
(Наставак у следећем броју „Послова“)
Аутор: Душан Торбица
Извор података: Специфичне карактеристике физичких
радника, „Од новинара до надничара. Прекарни рад и
живот“, ДАН ГРАФ, Фонд за отворено друштво и Центар
за развој синдикализма, Београд 2015.
Приредио: Јадранко Матић
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Сајам запошљавања у оквиру 6. Регионалног сајма образовања НОУ ФЕСТ 2018 у Ћуприји

ПУТ ЗНАЊА - ПУТ УСПЕХА

Право место за ђаке, будуће студенте, професионалце, али и родитеље, да се
упознају са програмима школа и факултета из Србије, потенцијалним послодавцима
и будућим професијама, али и место нових знања, познанстава и могућности за брже
проналажење запослења

Р

егионални сајам образовања НОУ ФЕСТ 2018 одржан је 15. и 16.
марта у Хали спортова „Ада“ у Ћуприји, у организацији Регионалног тима подршке за науку, образовање и уметност – НОУ
тим, под покровитељством Општине Ћуприја.
Под слоганом „Пут знања - пут успеха”, овогодишњи НОУ ФЕСТ
био је право место за ђаке, будуће студенте, професионалце, али и
родитеље, да се упознају са програмима школа и факултета из Србије, потенцијалним послодавцима и будућим професијама, али и
место нових знања, познанстава и могућности за брже проналажење
запослења.
Национална служба за запошљавање - Филијалa Јагодина, Испостава Ћуприја у оквиру Регионалног сајма образовања организовала
је Сајам запошљавања, на коме је учествовало 20 послодаваца који су
исказали потребу за ангажовањем преко 120 радника. Главни програм
Сајма образовања чиниле су презентације 39 факултета и високошколских установа са свих универзитета у Србији. Била је то одлична прилика за све будуће студенте из Поморавља да се на једном месту информишу о условима уписа, студијским програмима, стипендијама и
другим могућностима које пружају високошколске установе у Србији.
На Регионалном сајму образовања, поред факултета, промовисале су се све средње школе Поморавског округа. Сајам науке, образовања и уметности организован је у циљу популаризације и представљања научних институција и достигнућа, као и да се ученицима
завршних разреда основних и средњих школа пруже детаљне информације о могућностима уписа на факултете и у средње школе. Тема
овогодишњег сајма била је: „У шта верујемо”, а кроз интересантна
предавања: „Да ли је Земља ипак равна плоча?” и „Верујете ли у све
што чујете?” организатори су покушали да отворе питања критичког
односа према свакодневним информацијама које допиру до нас.
У пратећем програму представила се Фондација Темпус - Еразмус+ са предавањима о могућностима за професионално усавршавање наставника и проналазак партнера кроз Еразмус+ платформе
и мреже, систем подршке наставницима у извођењу активности каријерног вођења и саветовања и Еразмус+ могућности за мобилност
студената и младих. Програм „Достигнућа младих“ одржао је предавање „Предузетништво младих и рад ученичких компанија“, а др
Јелена Радовановић и Владан Младеновић предавање „ИКТ подршка
и вршњачко учење у настави природних наука“.
Сајмовима су присуствовали и Ненад Нерић, државни секретар
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Бо-

рис Стојанов, директор Филијале Јагодина НСЗ, Нинослав Ерић, председник Општине Ћуприја, Бранимир Тазић, председник Скупштине
општине Ћуприја, Зоран Арсић и Дарко Миљанић, организатори Сајма образовања.
Директор Филијале Јагодина НСЗ Борис Стојанов истакао је
значај учешћа Националне службе за запошљавање на манифестацијама у сарадњи са социјалним партнерима, као и значај сајмова
запошљавања, који дају одличне резултате у решавању проблема незапослености.
Највећи број пријављених потреба послодаваца на Сајму запошљавања забележен је у области текстилне, електро и машинске
делатности, прехрамбене, дрвно-прерађивачке, угоститељске и саобраћајне делатности. Највеће интересовање послодаваца је за пријем
шивача и столара, конобара, кувара, книговођа, менаџера, комерцијалиста, продаваца, заступника у осигурању, бравара, заваривача,
возача.
Фабрика турске компаније „Тибет мода“ из Ћуприје, која је отворена
пре две године и започела рад са преко сто радника, тражила је нових 50 шивача конфекције. Поред њих на Сајму запошљавања били
су присутни и: Standard furniture Serbia - д.о.о. Ћуприја, МИП процесна опрема, STS KAN Group, Градња Радосављевић, ДПП „План“, ДДОР
Нови Сад, Хемос, Твинс 2001, ЗР „Млађоне“, ТВ Поморавље, СЗОПР
„Александар“, Студио „Фонтана“ и други.
Смиљана Крстић

Нове пословне идеје будућих предузетника

КАКО ДО СОПСТВЕНОГ ПОСЛА
Лесковачка филијала Националне службе за запошљавање сваке године организује предузетничке обуке за 450-500 незапослених са
своје евиденције, од којих бар трећина покрене сопствени посао. У петак 16. марта свечано су уручени сертификати за шеснаесторо полазника
обуке „Пут до успешног предузетника“.
Предузетничке обуке спадају у редовну активност Националне службе и организују се током целе године. Веће интересовање незапослени показују у време конкурса за доделу субвенције којом се обезбеђују бесповратна средства за самозапошљавање.
„Обука траје два дана. Првог дана се детаљније упознајемо са условима конкурса, начином конкурисања, осврћемо на економске и правне
аспекте предузетништа. У наставку, на радионици се бавимо бизнис планом, без кога нема озбиљног предузетништва. На основу овог документа вршимо оцену и процену озбиљности и одрживости пословне идеје будућег предузетника и доносимо одлуку о финансирању“, каже
Сања Цветковић, саветница за развој предузетништва.
Према њеним речима, отприлике трећина полазника започне сопствени посао уз субвенције Националне службе или других организација. Ове године је квота филијале за подстицај самозапошљавања 77, али се очекује да ће до краја године бити проширена, као што се и раније
дешавало. Према најавама из НСЗ, очекује се и расписивање јавних позива у оквиру Локалног акционог плана запошљавања града Лесковца
и осталих општина Јабланичког округа, а већ наредног месеца требало би да буде расписан конкурс у оквиру ИПА програма.
Полазници су изузетно задовољни обуком.
„Обука је била одлично организована, професионално припремљена и одрађена, тако да је мени лично много значила. Све што је било
неопходно да знамо, а тиче се предузетничких почетака, научили смо или појаснили, тако да бих свима који желе самостално да раде препоручио да се пријаве. Моја пословна идеја везана је за рестаурацију намештаја, у питању је породични посао у коме ћу наследити свог таста“,
истиче Томислав Тешовић, један од полазника обуке за предузетнике.
Марија Стевановић
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На Звездари одржана обука „Пут до успешног предузетника“

КАКО ДО СОПСТВЕНОГ ПОСЛА

„Један од циљева ове обуке је и да се сви које раде у такозваној сивој зони мотивишу
и уђу у регуларне токове, да се смањи незапосленост“, истакла је Весна Живковић
Костић, начелница Одељења за програме запошљавања и предузетништво у
Филијали за град Београд НСЗ

У

сарадњи београдске филијале Националне службе за запошљавање и Градске општине Звездара организована је
дводневна обука „Пут до успешног предузетника“, која ће полазницима омогућити да конкуришу за субвенцију за самозапошљавање, по jавном позиву НСЗ који је објављен 14. фебруара 2018.
године и траје до 16. априла 2018.
Обуци је присуствовало 60 кандидата различитих занимања, а
већина њих већ има идеју којим послом би желели и могли да се баве
у будућности. Међу полазницима су дефектолози - логопеди, стоматолози, грађевински техничари нискоградње, као и медицинске сестре, које имају у плану да након завршене обуке почну да се баве
негом старих и оболелих лица.
Полазницима се у име председника Општине Звездара обратио
Мирослав Мариновић, члан Већа Градске општине Звездара, који им
је пожелео срећан почетак и успех у даљем раду.
Обуку је водила Весна Живковић Костић, начелница Одељења за
програме запошљавања и предузетништво у београдској филијали
НСЗ, а током два дана полазници су савладали важне теме, као што
су: економска мотивација за предузетништво, дефинисање пословне
идеје, правни аспекти бизниса, израда бизнис плана.
Полазницима су на крају обуке додељени сертификати Националне службе за запошљавање, који представљају један од услова за
учешће на конкурсу за доделу субвенција за започињање сопственог
посла. Интересовање за ову обуку увек је веома велико, у свим филијалама НСЗ, што најбоље показује да се незапослени у све већем
броју опредељују за предузетништво.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених (технолошког вишка) или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње,
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање
12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Уколико се више незапослених удружи, свако лице појединачно
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвен-

цију од 180.000 динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 динара у случају када су
подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено
лице може да оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе;
- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће
организације;
- измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној
служби.
До затварања конкурса остало је мање од месец дана, информишите се у својој филијали и искористите прилику да покренете сопствени посао, уз финансијску и саветодавну подршку Националне
службе за запошљавање.
Катарина Јовичин

За стипендију „Доситеја“ конкурисало 1.930 академаца

ПОДРШКА СТУДЕНТИМА

Студенти који добију стипендију обавезују се да после завршетка студија
остану и раде у својој земљи
И ове године за престижну стипендију „Доситеја” могу конкурисати студенти завршних година основних, мастер и интегрисаних
академских студија на државним факултетима, са просеком оцена најмање 8,5. Услов за пријаву на конкурс је да су кандидати држављани Републике Србије или да имају статус избеглог лица, да у
Србији имају боравиште, да су положили све испите из претходних
година, да немају више од 25 година ако су на основним студијама,
односно 27 година ако су на мастер или интегрисаним студијама.
Студенти који добију стипендију обавезују се да после завршетка студија пет година раде у земљи или, уколико не могу да пронађу посао, три године буду на евиденцији Националне службе за
запошљавање.
У овогодишњој трци за 10 месечних апанажа од 30.000 динара нашло се 1.930 кандидата који су се на конкурс јавили током
јануара.
К.Ј.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Чешки пример како треба да се ради

ПРИВРЕДНИ БУМ
Чешки привредни бум заинтересовао је економисте широм Европе. Детаљна анализа
говори да је Чешка економија у својој структури веома слична немачкој привреди.
То се углавном односи на снажну индустријску базу, пре свега аутомобилску
и машинску индустрију

Ч

ешка Република бележи рекордно
ниску незапосленост у оквиру Европске уније. У јануару 2018. године
она је износила свега 2,4%, односно
289.228 незапослених. То је истовремено и
најнижа незапосленост у историји Чешке Републике. Учешће запослених је на историјском максимуму и износи 74,10%. Овај податак је крајем прошле године објавио чешки
Завод за статистику.
Такође, почетком марта 2018. године Еуростат је објавио како Чешка Република бележи рекордну незапосленост у односу на све
земље Европске уније. Према њиховим подацима, проценат незапослености у децембру
2017. године је 2,3%, док је иза ње Малта са
3,5%. Са друге стране, земља са највећом
стопом незапослености у ЕУ и даље је Грчка
са 20,9% (податак из новембра 2017. године).
На нивоу ЕУ, сезонски прилагођена стопа
незапослености задржала се у јануару 2018.
године на најнижем нивоу у последњих десетак година, од 7,3%, у односу на јануар 2017.
године када је била 8,1%.
Без посла у ЕУ у јануару 2018. године било
је 17,931 милион грађана, од којих 14,111 милиона у еврозони. Са тим је њихов број смањен
за око 186 хиљада у односу на исти период
прошле године, односно за око 143 хиљаде.
Укупан број незапослених у Чешкој Републици се из године у годину све више
смањује. Тренутно је 289.228 регистрованих
активних тражилаца запослења, од чега су
140.722 жене. Генерални тренд је смањење
броја незапослених, док се проценат запослених повећава.
У овом тренутку Чешка се суочава са недостатком радне снаге. Зашто је то тако?
Пре свега, цена радне снаге у Чешкој је
јефтина. У јануару 2018. године просечна зарада износила је око 1.244 евра, док је минимална 477 евра. Просечна цена бруто радног сата у Чешкој је у 2016. години износила
10,20 евра, што је далеко испод ЕУ просека
који износи 25,40 евра. Међутим, ово и даље
у потпуности не објашњава зашто је тако,
јер на пример, цена радног часа је још нижа
у Бугарској, Мађарској и Пољској. Такође,
плате су се у Чешкој у последњих пар година
повећавале номинално за 5,3%, односно 2,8%
ускађене са инфлацијом.
Државне интервенције у побољшање
Чешке привреде могу да се прате још од 1990.
године, када су уведена прва ослобађања
од такси и пореза за све нове компаније које
инвестирају у чешку привреду, као и финансијски подстицаји за отварање нових радних
места. Међутим, тек уласком Чешке у ЕУ 2004.
године дошло је до наглог прилива страних
инвестиција и отварања бројних фабрика. Незапосленост је пала без обзира на степен образовања. Према подацима из 2016. године, најнижа је незапосленост код високообразованих
особа (1,8%), што практично значи да скоро
свака високообразована особа ради.
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Следи незапосленост код особа са завршеним средњим образовањем, која износи
2,3%. Међутим, незапосленост код особа са
основном школом је висока и износи 18,7%.
Претпоставка је да су слични подаци и у прошлој 2017. години, са тим да је евидентирано
смањење незапослених са завршеном основном школом. Генерално се може рећи да у
Чешкој влада пуна запосленост.
Економиста Петр Дуфек сматра како ће
са растом запослености и континуираним
недостатком нове радне снаге да расте притисак и на плате.
„Код најтраженијих професија, како што
су помоћни радници, долази до раста плата
за више од 10%“, рекао је он.
Чешки привредни бум заинтересовао
је економисте широм Европе, а детаљнијом
анализом дошли су до неколико познатих
чињеница, али и других занимљивих ствари. Детаљна анализа говори како је Чешка
економија у својој структури веома слична
Немачкој привреди. То се углавном односи
на снажну индустријску базу, пре свега аутомобилску и машинску индустрију. Такође,
заједничка им је оријентација ка извозу роба
и услуга (Чешка привреда је 85% извозно
оријентисана), затим позитиван трговински
биланс, стабилне јавне финансије и државни
дуг испод нивоа угрожености.
Оно што је очигледно јесте да Чешка свој
успех дугује пре свега отварању нових фабрика које су извозно оријентисане, првенствено

из аутомобилске индустрије, тако да данас у
Чешкој своје аутомобиле производе Тојота,
Пежо, Цитроен, Хјундаи и наравно Шкода.
Иако је разлика у висини примања између ове две земље значајна, сама њихова
структура је идентична. Синдикат у Чешкој
за разлику од Немачке има слабу улогу, па
зато и нема неких већих захтева за повећање
плата. Међутим, од слабије плаћене радне
снаге профит имају извозници, којима то
доноси конкурентску предност на извозним
тржиштима. Али с обзиром на већ сада уочен недостатак радне снаге, очекује се раст
плата, јер ће расти притисак да послодавци
своје запослене задрже на истим позицијама.
Оваквој привредној ситуацији у Чешкој
кумовала је и интервенција Чешке народне
банке (ЧНБ) у виду слабљења круне.
Последњих година се Чешка суочава са
недостатком квалификоване радне снаге,
пре свега у индустрији и превозу робе, па
су многе чешке извозне фирме принуђене
да одбијају наруџбине, иако тражња за њиховим производима постоји. Како би то превазишли, принуђени су да повећавају цену
рада и на тај начин привуку нове раднике,
односно да задрже постојеће како би наставили да успешно послују.
Како би спречили потенцијалну инфлацију услед наглог повећања плата и задржали извозну конкурентску предност чешке
привреде, чешка влада је повећала квоте за
увоз радне снаге ван ЕУ држава, пре свега
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Украјине. У ранијем периоду привредне експанзије, тај недостатак радника на домаћем
тржишту решаван је довођењем квалификоване радне снаге из држава чланица ЕУ са
нижим примањима, у почетку Словачке, а
касније Бугарске и Румуније.
Према речима Давида Марека, главног
економисте консултантске куће „Дилојт“

(Deloitte) из Прага, Чешка не сме да дозволи да раст плата буде већи него што је раст
продуктивности.
„Чешка Република је центар склапања у
Европи, а не центар знања“, каже Марек, мислећи на то да се много јефтиних, неквалификованих послова ствара, а не отварају се
радна места која користе вештине и знања

и подижу продуктивност, а то је нешто што
држава треба да промени.
„Фирме стално јављају о недостатку квалификованих и неквалификованих радника.
Такође, испитивања међу фирмама показују
да недостатак запослених постаје све већа
баријера за раст производње наше највеће
гране, дакле индустрије“, каже економиста
Чехословачке пословне банке Петр Дуфек.
Чешку индустрију мучи недостатак запослених већ неколико година, а сада се ситуација још погоршала.
„Труд данашње младе популације је усмерен ка добијању високошколске титуле,
ако је могуће што лакшим путем, а то сигурно није студирање на техничким факултетима. Прошле године се појавио нови проблем апсолутни недостатак скоро свих радничких
професија, чак и без стручног образовања“,
изјављивали су чешки извозници крајем
2016. године.
Економисти у Чешкој се слажу у једном
- ниска незапосленост је сама по себи добар
показатељ, а то значи да је велики интерес за
производима чешке економије.
Незапосленост је у Чешкој већ испод
свих процена природне незапослености.
Тренутне потешкоће фирми да обезбеде радну снагу носе у себи један позитиван
тренд који ће довести до тога да ће фирме
бити принуђење на инвестиције у области
аутоматизације процеса рада, самим тим и
повећања технолошке базе свог пословања.
Чешка економија ће се захваљујући томе
померати ка сопственој већој продуктивности и стварању веће додатне вредности,
а самим тим и основи за здраво повећање
плата.
Јадранко Матић

СИРОМАШТВО ИЗ РАДА УНУТАР ЕУ
Проценат запослених који су у ризику од сиромаштва се повећао
са 8,3% у 2010. години на 9,6% у 2016. години
Скоро сваки десети запослени (9,6%) у ЕУ изнад 18 година у 2016.
години био је у ризику да пређе границу сиромаштва након исплаћених зарада. Овај ризик је умногоме зависио од типа уговора преко
кога су били ангажовани. Ризик од недостатка новца био је два пута
виши за оне који су радили непуно радно време (15,8%), у односу на
оне који су радили са пуним радним временом (7,8%).
Такође, ризик је био скоро три пута већи код оних који су обављали привремене и повремене послове (16,2%), у односу на оне са сталним запослењем (5,8%). Запослени мушкарци (10,0%) били су у незнатно већем ризику у односу на запослене жене (9,1%).
Проценат запослених који су у ризику од сиромаштва се повећао
са 8,3% у 2010. години на 9,6% у 2016. години.
Особе са ризиком од сиромаштва су оне које живе у домаћинству
са еквивалентним расположивим приходом испод прага ризика од
сиромаштва. Овај праг је постављен на 60% националне просечне зараде (након социјалних трансфера). Највећи ризик од сиромаштва из
радног односа унутар ЕУ је у Румунији, а најмањи у Финској.
У земљама чланицама ЕУ у 2016. години стопа ризика од сиромаштва из радног односа била је највиша у Румунији (18,9%), затим
следи Грчка (14,1%), Шпанија (13,1%), Луксембург (12,0%), Италија
(11,7%), Бугарска (11,4%), Португалија (10,9%) и Пољска (10,8%).
На супротном крају скале, у Финској је ризик од сиромаштва
најмањи и износи 5% у категорији незапослених (3,1%), следе Чешка
(3,8%), Белгија (4,7%) и Ирска (4,8%).
Највеће повећање ризика од сиромаштва за лица која су у неком
од облика радног односа забележено је у Мађарској, док је смањење
тог ризика забележено у Литванији.
У поређењу са 2010. годином, дошло је до повећања ризика у
већини чланица ЕУ.
Највеће повећање забележено је у Мађарској (са 5,3% у 2010. години на 9,6% у 2016. години), односно за +4,3 процетна поена (пп), наБесплатна публикација о запошљавању

кон тога следи Бугарска (+3,7 пп), Естонија (+3,1 пп), Немачка (+2,3 пп),
Италија и Шпанија (обе са по +2,2 пп), као и Велика Британија (+1,8 пп).
Са друге стране, дошло је до смањења ризика од сиромаштва из
радног односа у наведеном периоду у девет држава чланица ЕУ. Литванија је забележила највеће смањење (са 12,6% у 2010. години на
8,5% у 2016. години или 4,1 пп), затим следи Данска (-1,2 пп), Латвија
(-1,1 пп) и Шведска (-1,0 пп).
Приредио Јадранко Матић
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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

