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1. МАЈ - ПРАЗНИК РАДА

ПРАЗНОВАЊЕ ИЛИ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ТЕМА БРОЈА - Какав је данас положај радника и колико су њихова права

угрожена? Све чешће се не поштују социјална и економска права радника,
управо она због којих је и отпочела борба и обележавање 1. маја, а то је пре свега
право на 8 сати рада, 8 сати одмора и 8 сати спавања. Тиме се поништавају кроз
историју постигнута радничка и цивилизацијска достигнућа
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УВОДНИК
ОД ТРАДИЦИЈЕ ДО МОДЕРНОГ ДОБА
Обележавање Међународног дана рада подстакло нас је да истражимо
какав је данас положај радника у Србији и свету и колико су њихова права угрожена. Подсећамо вас на то да је Дан рада одувек био означен као тренутак када
радници треба да покажу солидарност и изнесу своје захтеве за побољшање
положаја, а да је данас тај дан више везан за забаву и одмор од неколико дана.
Да ли 1. мај треба празновати или обележавати и колико чувамо историјска достигнућа оних који су се борили за радничка права, али и какав је однос према том дану био некад, а какав је данас, читајте у овом броју „Послова“.
У вези са темом сазнајемо и колико жена ради послове који су били карактеристични за мушкарце. Упознајте жену возача трамваја и жену ватрогасца,
која је захваљујући сталном раду и учењу сада шеф Службе заштите од пожара,
одбране и ванредних ситуација. Обе истичу да воле свој посао, да не признају
поделу на мушка и женска занимања и да су имале велику подршку породице
и пријатеља.
Управо необична занимања показују да за жене са много енергије, љубави
према послу и знања ништа није препрека. Доказале су да могу да буду једнаке
са мушкарцима и веома успешне у пословима за које се дуго веровало да припадају само јачем полу. С друге стране, сетимо се колико има успешних мушкараца добрих балетана, плесача, кувара, васпитача, учитеља, што нас наводи на
то да модерно време брише разлике између мушких и женских послова.
Нове вести о активностима Националне службе за запошљавање читајте
и у овом броју.
У организацији Амбасаде Аустрије, у Београду је одржана конференција
под називом „Аустријска искуства у вези са Уредбом 883 ЕУ и Поглавље 2
(слобода кретања радне снаге у ЕУ) у процесу придруживања Републике Србије
Европској унији“. Говорећи на овој конференцији, директор НСЗ Зоран Мартиновић је истакао: „Зарада може бити мотив да радници одлазе у друге земље,
али сама по себи није најважнија ако се људи суочавају са мноштвом других
социјалних проблема. Сматрам да је већини људи циљ да остану у својој држави и да ту пронађу одговарајући посао. Верујем да ће са квалитетнијом и боље
обученом радном снагом доћи време када ће се привредници такмичити да
задрже квалификованог радника, а то ће бити могуће само подизањем висине
зарада“.
У овом броју сазнаћете и на који начин смо се укључили у пројекте социјалне заштите угрожених група и како ће се спроводити пројекат о техничкој
помоћи за унапређење живота и услова становања ромске популације у неформалним насељима.
Велики број сајмова запошљавања у организацији НСЗ одржан је у целој
Србији у претходном периоду. Колики је њихов значај, који су послови били у
понуди и каква су искуства незапослених и компанија такође је једна од наших
тема.
Водимо вас на конференцију „Одговорно управљање отпадом“, која
најављује активности у вези са решавањем питања регионалних депонија, проблема сепарације отпада и строге контроле оних који не поштују закон, како би
Србија била здравија средина за живот. На конференцији је било речи и о новој
мери – наплати пластичних кеса у радњама, како би се смањила њихова употреба и штетан утицај на здравље људи и природу, па је министар за заштиту
животне средине Горан Триван позвао трговинска предузећа да уведу наплату.
Сазнајте како послују винарије у Србији, али и како мали произвођачи
домаће хране које смо упознали на фестивалу „Кухиње света“ налазе пут до
потрошача.
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Подршка Аустрије Србији на путу евроинтеграција

СЛОБОДА КРЕТАЊА РАДНЕ СНАГЕ

У

Србија треба сама да нађе равнотежу између стабилног тржишта рада
и мобилности радне снаге

организацији Амбасаде Аустрије, у
Београду је 24. априла одржана конференција под називом „Аустријска
искуства у вези са Уредбом 883 ЕУ и
Поглавље 2 (слобода кретања радне снаге у
ЕУ) у процесу придруживања Републике Србије Европској унији“. Конференцију је отворио министар за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Зоран Ђорђевић.
„Србија је у процесу прикључивања ЕУ и
тренутно се активно ради на решавању два актуелна питања - усклађивању законодавства на
националном нивоу које се односи на слободу
кретања радне снаге у складу са правним тековинама ЕУ и проналажењу адекватног решења
за транзициони период којим су условљене
нове државе чланице. Србија брине о заштити
својих држављана који раде у иностранству,
али и о грађанима из иностранства који су на
привременом раду у нашој земљи. У складу са
тим примењује се 28 споразума о социјалном
осигурању, а у процесу је и поступак споразума о социјалном осигурању са Руском Федерацијом. У области запошљавања потписана су
три билатерална споразума, са Белорусијом,
Босном и Херцеговином и Словенијом. Потписали смо и два меморандума о сарадњи, са Словачком и Мађарском, а у току су и преговори са
Државом Катар, Русијом, а у наредном периоду
очекујемо и почетак преговора са Малтом“, наводи Ђорђевић.
Министар је нагласио да ће дугогодишње
искуство Аустрије, са којом Србија има одличну сарадњу, бити од помоћи и значаја, како би
се тренутни оквир политика у области слободе
кретања радне снаге унапредио и приближио
стандардима ЕУ. Ђорђевић се овим поводом
захвалио претходном амбасадору Аустрије
Јоханесу Ајгнеру на пруженој подршци Србији
на путу евроинтеграција, у нади да ће се сарадња наставити и са новопостављеним амбасадором Николаусом Лутеротијем.
„Миграције постоје свуда у свету, зато је
слобода кретања од круцијалне важности. ЕУ
је сходно томе направила мрежу ЕУРЕС, која
омогућава мобилност радне снаге. То је платформа која повезује Европску комисију и јавне
службе за запошљавање држава чланица ЕУ,
укључујући и Норвешку, Исланд, Лихтенштајн
и Швајцарску. ЕУРЕС доприноси спајању и размени информација и омогућава сарадњу како
би се помогло остварењу слободног кретања
радне снаге. У Србији су миграције мало веће
од 3%. Највећа миграција је у Пољској, и то
људи старости до 40 година, што је од великог
значаја, јер те исте миграције доносе Пољској
сваке године 4-5 милијарди евра“, рекао је државни секретар из Министарства здравља Берислав Векић.
Новоименовани амбасадор Аустрије Николас Лутероти истакао је да је Србија обавила
одличан посао, како у политичкој сфери, тако и
у смислу успешне сарадње са Аустријом. Нагласио је да је српска дијаспора изузетно изражена у Аустрији, те да је од општег интереса
политички просперитет, успешна социјална политика и још успешнија сарадња двеју држава.
Након уводног обраћања сви присутни
имали су прилику да учествују на два панела,
где су се уз дискусију панелиста упознали са
свим факторима слободе кретања радне снаге
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у ЕУ и последицама на тржиште рада и на системе социјалног осигурања у обе земље.
Тања Мишчевић, шефица преговарачког
тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, нагласила је
да слобода кретања људи, оно што ми називамо „шенген“ и слобода кретања радне снаге нису иста ствар. Управо слобода кретања
радне снаге је била један од разлога за тзв.
„брегзит“, тј. за одлуку о постепеном изласку Велике Британије из Европске уније. Зато
је потребна опрезност у решавању ових питања, па су искуства из региона веома важна.
Директорка Службе за запошљавање аустријске покрајине Бургенланд Хелен Сенгстбратл рекла је да правила о кретању радника
морају бити услађена са конкретним преговорима када је земља приступница у питању
и унутрашњим политичким аспектима чланица. „У Аустрији се управо дискутује да ли
ће се Хрватској дозволити да након пет година чланства стекне и слободу кретања радне
снаге или ће се тај период продужити за још
две године. Циљ је смањење стопе незапослености у Аустрији, а долазак нове радне снаге
би то онемогућио“, рекла је Сенгстбратл.
Јозеф Мухтиш, председник Парламентарног одбора за социјална питања Републике Аустрије, истакао је да свака земља
која уђе у ЕУ више не одлучује самостално о
питањима колико ће стране радне снаге увозити. „Србија треба сама да нађе равнотежу
између стабилног тржишта рада и мобилности радне снаге. У Аустрији и ЕУ се велики
концерни радују радној снази која долази из
нових земаља чланица“, рекао је Мухтиш и

навео да у Србији минимална зарада по сату
износи 1,2, а у Аустрији 8,7 евра, након чега
је неопходно поставити питање како се у тим
условима могу задржати високообразовани
и стручни кадрови у Србији. Постоји опасност
да ће у Србији у догледно време недостајати
квалификована радна снага, што представља
један од проблема који проистиче из слободе
кретања радне снаге.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић истакао је да Србија
бележи значајно смањење стопе незапослености у последњем периоду. „Свим снагама се
трудимо да средимо сопствено тржиште рада,
ојачамо привредну конкурентност и побољшамо пословни амбијент. Имаћемо више страних
инвестиција, али сигурно ће доћи и до оснаживања домаћих привредника. Такође, акценат
стављамо на побољшање компетенција радне
снаге, додатне обуке и друге мере, како бисмо
раднике што боље припремили за потребе тржишта рада. Зарада може бити мотив да радници одлазе у друге земље, али сама по себи
није најважнија ако се људи суочавају са мноштвом других социјалних проблема. Сматрам
да је већини људи циљ да остану у својој држави и да ту пронађу одговарајући посао. Верујем
да ће са квалитетнијом и боље обученом радном снагом доћи време када ће се привредници такмичити да задрже квалификованог
радника, а то ће бити могуће само подизањем
висине зарада”, нагласио је Мартиновић.
Марко Ковачевић, представник Привредне коморе Србије, истакао је да миграције
радне снаге нису у великој мери заступљене
у Србији, бар у овом тренутку. Нагласио је потребу наших компанија да буду конкурентне
на европском тржишту, па у складу с тим
имају потребу за унапређењем квалитета
радне снаге, као и да им понуде боље услове
рада како би их задржали.
У завршном делу панела гости из Аустрије
су истакли да је у њиховој земљи и у ранијем
периоду једна трећина запослених била пореклом из бивших република СФРЈ. Управо радници из Србије су добродошли, јер су спремни
да се брзо интегришу и то посебно у гранама
грађевинарства, гастрономије и у сегменту здравства. За Србију је важно да што пре
приступи Унији, пре свега због умрежавања
на свим нивоима са читавом Европом. Зато се
Аустрија нада да ће са приступањем Србије
Европској унији добити доброг партнера и успешног сарадника. Ђ. Сучевић/Т. Сарић
02.05.2018. | Број 775-776 |
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ТЕМА БРОЈА

Међународни дан рада

ПРАЗНОВАЊЕ ИЛИ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
Какав је данас положај радника и колико су њихова права угрожена? Све чешће се не
поштују социјална и економска права радника, управо она због којих је и отпочела борба и
обележавање 1. маја, а то је пре свега право на 8 сати рада, 8 сати одмора и 8 сати спавања.
Тиме се поништавају кроз историју постигнута радничка и цивилизацијска достигнућа
1. мај - дан који представља симбол борбе за радничка права и
достојанствен живот, заједнички празник свих земаља света. Дан рада
кроз историју означен је као тренутак када радници треба да покажу
солидарност и изнесу своје захтеве за побољшање положаја. Уместо
радничких протеста и парада, данас се овај празник више везује за
забаву, одмор од неколико дана, а све мање се сећамо историје и борбе
за радничка права. То можда и чуди, јер велике друштвене промене
знатно утичу на тежи положај радника, који све мање имају сигуран
посао, раде преко одређеног радног времена, имају кредите и углавном су у сталној неизвесности од губитка посла. Због тога је важно
подсетити се колико је тај дан битан. Да се вратимо у историју.

Зашто је 1. мај важан датум?
„Иако би многи од нас са потпуном сигурношћу казали да се 1.
мај, Празник рада, обележава у спомен на неки важан догађај који
се одиграо управо на тај дан, историчари ће вам саопштити да нисте баш у праву. Наиме, сам 1. мај, као датум обележавања Празника
рада, последица је договора до кога је дошло током одржавања Првог
конгреса Друге интернационалне 1889. године“, почиње причу историчар Дејан Ристић и додаје да због тога историчари треба да нас све
подсете на то зашто се, од када и на које све начине обележавао, а у
неким земљама још увек обележава Празник рада.
Тај празник обележава се у спомен на догађаје који су се одиграли крајем априла и почетком маја 1886. године у бројним градовима
у Сједињеним Америчким Државама, а посебно у Чикагу, који је прерастао у својеврсно средиште општерадничког покрета и масовних
протеста. Чак и током друге половине 19. века положај радника у
читавом свету био је изразито лош, а појам „радничких права“ као
такав није ни био познат. С друге стране, нису постојали јасни критеријуми нити правна решења којима би биле утврђене обавезе и
права радника и послодаваца, најнижа старосна доб за заснивање
радног односа, висина минималне наднице, дужина трајања радног
времена, право на коришћење плаћеног одсуства услед болести или
другог облика спречености да се ради, питања из области безбедности и заштите на раду.
„Једном речју, могло би се казати како су ондашњи радници били
препуштени на милост и немилост државе, индустријалаца и сопствених послодаваца“, објашњава Дејан Ристић.
Управо услед таквог незавидног и недопустивог положаја десетина милиона радника широм света, постепено је дошло до успостављања свести о потреби њиховог удруживања ради остваривања најосновнијих људских и радничких права. Са друге стране,
држава и послодавци нимало нису били склони да изађу у сусрет
више него оправданим радничким захтевима, што је у перспективи
изазвало масовне јавне протесте, па чак и физичке сукобе на улицама и трговима бројних градова.
Највећи протести одржани су 4. маја 1886. године у Чикагу, када
се на улицама и трговима тога града окупило више десетина хиљада
радника који су протестовали тражећи да им се гарантују основна
права. Нажалост, узаврела атмосфера и неспремност послодаваца да
изађу у сусрет захтевима радника довела је до отвореног насиља у
коме је страдало четворо људи. У спомен на те догађаје три године
касније успостављено је обележавање 1. маја као универзалног Празника рада. У Србији је Први мај обележен први пут 1893. године протестним скуповима у Београду.

Празновање уместо протеста

Од почетка борбе за радничка права, 1886. године, па све до данас,
обележавање, а не празновање, овог датума пролазило је кроз различите историјске, културолошке, идеолошке, политичке и друштвене
промене.
„Све до периода успостављања првих комунистичких и социјалистичких држава Празник рада је обележаван масовним радничким
протестима широм света, током којих је често долазило и до насиља. У
капиталистичким државама традиција масовних радничких протеста који се одржавају 1. маја задржана је и до данас, док је у комунис-
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тичким и социјалистичким земљама, попут некадашње Југославије,
тај празник утврђен као државни. Вреди напоменути како се у тим
идеолошким системима сматрало да су радничка права у потпуности
испоштована, па је 1. мај прерастао у Празник рада“, каже Ристић.
Дакле, уместо борбе за радничка права и обележавања успомене
на велике демонстрације у Чикагу, успостављен је празник и управо из тог периода, додаје Ристић, потиче потпуно необична и неуобичајена пракса код нас да се 1. мај празнује, уместо да тај датум
буде повод и моменат за указивање на проблеме и тешкоће у области
остваривања права радника, односно јачања њиховог социјалног и
сваког другог положаја.

Обележавање 1. маја на нашим просторима
Из југословенског социјалистичког периода баштинимо праксу првомајских уранака, који објективног посматрача могу довести
у дилему да је у Србији положај радника задовољавајући, а однос
према њима примерен. „Уместо радничке еманципације дошли смо

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ СРБИЈЕ
На последњој седници Социјално-економског савета Републике Србије, која је одржана 23. априла, функцију председавајућег
овог највишег трипартитног органа преузео је Милош Ненезић,
председник Уније послодаваца Србије. Он је заменио досадашњег
председавајућег Љубисава Орбовића, председника Савеза самосталних синдиката Србије.
Том приликом Ненезић је поручио: „Сви чланови Социјално-економског савета су на заједничком задатку – синдикати да остваре
што боље услове за раднике, предузећа да имају што боље резултате, а Влада Републике Србије да оствари бољи привредни амбијент”.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић истакао је да радна група завршава израду текста
Нацрта закона о штрајку и да је тај документ упућен на јавну расправу и додао да је на последњој седници Владе донето решење
о именовању представника Владе Републике Србије у Одбору за
репрезентативност синдиката и удружења послодаваца.
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сати рада, 8 сати одмора и 8 сати спавања. Тиме се поништавају кроз
историју постигнута радничка и цивилизацијска достигнућа.
Нада Новаковић, социолог и научни сарадник Института
друштвених наука, сматра да је велики број радника изгубио или су
им ограничена и друга права: сигуран посао, безбедни услови рада,
професионално образовање и усавршавање, плаћен прековремени,
рад у сменама, ноћу и празницима, плаћено боловање, слободно синдикално организовање и штрајковање, као и једнака права запослених на одређено и неодређено време, запослених у предузећу и радника запослених привремено преко разних приватних агенција. Уз то
је у готово сваком друштву присутно продубљивање неједнакости у
запошљавању и награђивању мушкараца и жена, радника различитих генерација и тежи услови запошљавања рањивих група.
Дакле, све мања права радника присутна су свуда у свету, али
се већ достигнута права из радног односа спорије укидају у земљама
у којима су запослени синдикално и политички добро организовани,
солидарни и умрежени са грађанским иницијативама и удружењима која се боре против угрожавања достигнутих стандарда живота и
рада. Због тога је веома важно да се глас радника јавно чује и укаже
на проблеме, јер када су радници синдикално разједињени, тешко је
заиста и остварити социјални дијалог.

Слабљење синдикалне борбе

до појаве уранака које карактерише бескрајно конзумирање хране
и пића, што је заправо феномен лишен сваког садржаја и смисла“,
објашњава Ристић, алудирајући на то да је дан посвећен највећој борби радничких права изгубио свој прави смисао. Уместо да користимо
тај датум за јачање положаја радника у Србији, ми га празнујемо као
какав уобичајени државни празник.
„Таква вишедеценијска пракса говори о ниској и недовољно развијеној свести међу радницима у Србији, као и о потпуној дезоријентисаности синдикалних организација, чије су активности деценијама
биле карактерисане продајом зимнице и свињских полутки по сниженим ценама, уместо активном и непрестаном борбом за радничка
права. Посебан феномен у Србији остаје и појава несвакидашњег кокетирања синдикалних вођа са политичким елитама, односно примери да су поједине синдикалне вође истовремено и веома имућни
појединци“, критичан је Ристић и поручује: „Остаје нам да се надамо
да ће наредне године и деценије донети буђење истинске и здраве
радничке свести, као и толико неопходну суштинску и темељну реорганизацију синдикалних организација у Србији“.

Борба за радничка права

Обележавање 1. маја подстиче све нас да размислимо какав је
данас положај радника и колико су њихова права угрожена. Интерес
капитала довео је до тога да су радници свуда у свету угрожени, а
нарочито у земљама у транзицији, које су најчешће презадужене и
имају високу стопу незапослености. Све чешће се не поштују социјална и економска права радника, управо она због којих је и отпочела
борба радника и обележавање 1. маја, а то је пре свега право на 8

Синдикати у Србији евидентно су ослабили, па нису више изворна удружења која бране аутентичне интересе радника. „С друге стране,
послодавци су све моћнији, а држава”, каже Нада Новаковић, „има кључну улогу када је реч о доношењу закона који би требало да штите раднике”. У данашње време, време капитала, најважнији је профит, па не постоји људска страна када је реч о односу послодавца према радницима.
Ипак, када је реч о ЕУ, тамо постоје закони које морају да поштују
и послодавци, јер су у супротном казне драстичне, а поред закона веома су важне друштвене вредности понашања послодаваца и радника.
Када је реч о законима, по мишљењу наше саговорнице, потребно је да се пропусти у безбедности и запошљавању радника оштро
санкционишу и да постоји механизам који би штитио раднике. „Инспекција рада може, на пример, да казни послодавца за непријављене раднике, али то само делимично ублажава последице системског
подстицања раста сиве економије. Послодавце би само закони са
адекватним санкцијама за прекршаје натерали да више поштују права радника”, каже Нада Новаковић.

„Реци не раду на црно“ - борба против
сиве економије

С тим у вези и Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања најавило је оштрију казнену политику и ригорозну
контролу послодаваца, са циљем сузбијања рада на црно.
„Један од закона који се тренутно налази у скупштинској процедури односи се и на побољшање рада пореске инспекције како би
била ефикаснија”, рекао је ресорни министар Зоран Ђорђевић. У Србији се спроводи пројекат „Реци не раду на црно”, како би радници,
између осталог, били информисани о својим правима, али и шта све
губе тиме што нису пријављени, почев од здравственог до пензијског осигурања. „Влада Србије ради на стварању бољих материјалних
услова инспектора, повећању њихових овлашћења, смањењу администрације и усклађивању радног времена са радним временом
послодавца, повећању броја инспектора, повећању покретљивости и
набавци возила“, објаснио је Ђорђевић.

Циљеви радничке борбе
Радници су кроз историју увек били заједно у тешким тренуцима,
сматрали су се лидерима друштвених и економских промена, позивали
на напредак и побољшање живота и услова рада. Данас се поставља
важно питање: да ли су и која су права радницима највише ускраћена и
шта би могло да их подстакне да се за та права гласније боре?
Нада Новаковић сматра да радници данас имају много разлога
да јавно кажу своје проблеме и искажу незадовољство, али је синдикална размрвљеност радничке класе довела до тога да је радницима тешко да се класно стабилизују и синдикално организују. С друге
стране, у неким капиталистичким земљама на Дан рада радници и
грађани масовно демонстрирају и јавно исказују незадовољство постојећим стањем, пре свега радничка класа и средњи слојеви, који су
свуда у свету највише погођени економском кризом.
Када је реч о нашој земљи, наша саговорница каже да је у Србији
међу радницима најприсутнији страх од губитка посла, сиромаштва и
страх од болести, односно недовољно средстава за лечење и закључује:
„Међу најважнијим циљевима радничке борбе требало би да се
нађу управо социо-економска права: право на рад, безбедне услове
рада, зараду од које се може пристојно живети, осмочасовно радно
време, право на синдикално организовање и штрајк, колективно преговарање, плаћено боловање, годишњи одмор, професионално усавршавање и друга“.
Јелена Бајевић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Прича о великим променама у друштву

Н

ЖЕНЕ У МУШКИМ ПОСЛОВИМА

еобична занимања показују да за
жене са много енергије, љубави према
послу и знања ништа није препрека.
Доказале су да могу да буду једнаке
са мушкарцима и веома успешне у пословима за које се дуго веровало да припадају само
мушкарцима. Када се осврнемо, видећемо
да нас историја учи да су мушкарци дужни
да обезбеде егзистенцију породици, а да је
дужност жена била да брину о кући и деци.
Међутим, модерно време мења много тога,
па сада жене имају двоструку улогу, али и потребу да се професионално остваре једнако
као и мајке и жене, док се мушкарци све више
посвећују деци и породици. Ипак, и данас се
многа деца васпитавају уз постављање јасних граница између мушких и женских послова, а родитељи, посебно у неким срединама,
заборављају да је важно усмеравати децу ка
занимањима за која показују интересовање,
љубав и таленат.
Сетимо се само колико има добрих балетана, плесача, кувара, васпитача, учитеља,
али и жена хирурга, телохранитеља, војника,
возача или ватрогасаца… Они су ти који разбијају све табуе и предрасуде о подели послова на мушке и женске.
Као и у свему, најважнија је подршка породице и најближих пријатеља, а то су нам
потврдиле и даме са којима смо разговарали,
а које се баве специфичним пословима. Раде
посао који воле, посвећене су и неустрашиве.
Ово је прича о њима и великим променама у
друштву.
Иако у нашем друштву постоји укорењено мишљење да су одређени послови искључиво мушки или женски, примери из праксе
показују да и није баш тако и да су можда
технологија, модерни алати и средства за
рад олакшали и најтеже послове. Све то нас
наводи на закључак да се губи рационално
оправдање да делимо занимања стриктно на
женска и мушка.
Ипак, дискриминација је присутна скоро у сваком друштву, па су тако мушкарци
чешће на руководећим местима у односу на
жене, с тим што и други фактори на то утичу,
попут оног да је жена више везана за породицу и природно усмерена на чување деце.
Такође, у многим земљама се дешава да су
за исте послове мушкарци боље плаћени од

жена. Одговоре на бројна питања добијамо
од стручњака који се баве овом темом, а интересовало нас је како наше друштво у целини гледа на ову тему, да ли жене које раде
специфичне послове наилазе на предрасуде
и осуду, као и колико је важна едукација о
једнакости и равноправности.
Др Нада Секулић, редовна професорка на
Одељењу за социологију Филозофског факултета у Београду, истиче да је радна снага жена
неопходна на тржишту и да оне данас могу да
захтевају своје право на развијање потенцијала и талената једнако као мушкарци.
Да ли се у нашем друштву послови деле
још увек на мушке и женске? Да ли постоји
било каква основа за такву поделу?
Подела на мушке и женске послове је,
наравно, веома стара и није је могуће променити нити брзо, нити неким декретом. Она у
савременим друштвеним условима зависи
од степена патријархалности друштва и од
развијености инфраструктуре и политика
које омогућавају равноправније учествовање оба пола у друштвеном животу и равноправнију поделу послова у кући, односно
у приватном животу. Са развојем технологије и нарочито са развојем демократије и
модерних држава заснованих на идејама
једнакости и права грађана, питање равноправнијег укључивања жена на свим нивоима друштвеног живота појавило се сасвим

логично, посебно када је реч о образовању,
запошљавању и присуству на местима одлучивања. Биће потребно још доста времена
да се оствари пуна равноправност жена и
мушкараца. То свакако није могуће уколико
цео терет послова у кући и непосредне бриге и неге деце остане на женама, па је тако
питање трансформације приватне сфере саставни део ових великих историјских промена
повезаних са развојем модерног друштва.
Излазак жене из куће је и потреба времена,
односно потреба тржишта, као и самих породица, у којима данас обично морају да привређују и мушкарци и жене.
Србија је у великој мери патријархално
друштво, неки чак заступају и идеје да жене
треба вратити у кућу и ослободити радна места за мушкарце. Осим што то није реално, јер је
радна снага жена неопходна на тржишту, то је
и изразито дискриминишуће према женама и
представља кршење основних људских права.
Због чега постоји и даље тако јако укорењено мишљење да су неки послови искључиво женски и да ли и како то можемо да
променимо?
Све док нешто постоји као режим, а то значи као систем друштвених правила, то значи да
није сасвим ствар природе. Оно што је историјска
истина јесте да је женама забрањивано да се
баве било чиме сем материнством и кућом и да
се веома строго кажњавало када би се оне огре-

ИСКУСТВА УДРУЖЕЊА ПОСЛОВНИХ ЖЕНА СРБИЈЕ
Др Сања Поповић Пантић, председница УПЖ Србије, потврдила је тезу да жене код нас још увек имају веће обавезе у породици и да оне
заправо раде у две смене. „Када је реч о предузетницама у Србији, анализе показују да је чак 66 одсто предузетница то постало из нужде,
јер су или остале без посла након порођаја или због затварања фирме па нису имале алтернативу или су у годинама у којима послодавцима
нису превише атрактивне. Оних које саме покрећу посао из предузетничког порива је тек 34 одсто. Жене по правилу имају мање некретнина на своје име, због чега тешко могу да дођу до средстава да започну бизнис, а најчешће покрећу посао у сектору услуга, јер то не захтева
велика улагања. Такође, у предузетништво улазе у периоду између 36. и 55. године, а у већини случајева се налазе на челу предузећа са
мање од 10 запослених. Противно увреженим стереотипима да пословне жене немају породицу и да не могу да паралелно развијају професионалну каријеру, скоро 90% предузетницау Србији је удато и има децу“, истиче наша саговорница.
УПЖ Србије на све начине покушава да обезбеди боље услове за жене у бизнису и да буде позитиван покретач друштва и промена набоље. Њихова искуства говоре да жене све више добијају на значају у радној околини, јер су прецизне, добро припремљене за састанке,
фокусиране и спремне на компромисе. „Поједина истраживања чак говоре да су жене бољи руководиоци и да компаније које у својим
одборима имају жене остварују веће профите“, додаје Сања Поповић Пантић и има за жене интересантну поруку поводом обележавања
Дана рада: „Да се мало и нашалим, најбоље је да на тај дан изађу из куће, јер ако остану највероватније ће већи део времена провести у
кухињи - значи радно. У сваком случају, желим им да празничне дане проведу на начин који ће их испунити, одморити и дати им довољно
енергије и снаге за свакодневне обавезе“.
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ДОБРО, ПРЕЦИЗНО И СИГУРНО – ТАКО НАШЕ САГОВОРНИЦЕ
РАДЕ СВОЈ ПОСАО, ПОСАО КОЈИ ВОЛЕ
Када ме виде да возим ватрогасни камион збуне се
Милена Алексић ради у области безбедности, а у питању је заштита од пожара, одбрана и
ванредне ситуације. Заличила нам је више на модел из часописа него жену ватрогасца, а и
сама каже да када је упознају људи очекују неку јаку, крупну жену и изненаде се.
Затекли смо је са сарадницима – ватрогасцима током провере опреме и договора о недељним активностима. Каже да код свог посла воли што је хуман, а још од девете године била је
члан Добровољног ватрогасног друштва из Ковина, где је и заволела тај позив.
У тој области се стално усавршавала, па је тако радила у оперативи, положила за ватрогасца,
а са 25 година постала ватрогасни официр. Стекла је богато практично знање на терену, па и данас, иако је шеф Сектора за заштиту од пожара ГСП, није јој страно да замени колегу ватрогасца
на смени уколико затреба. „Пет жена, од 60 запослених у сектору, апсолутно раде посао једнако
добро као мушкарци“, прича нам Милена.
„Посао је тежак за жену, али када волите оно што радите све је лакше. То је мој живот,
упознала сам сваку област која се тиче заштите од пожара и ништа ми није страно. Највише
се збуне када ме виде да возим ватрогасни камион, јер сам положила возачки за Ц категорију,
како бих могла и то да радим. Жене које се одлуче за оваква специфична занимања спремне
су на све и добро знају шта их очекује, па увек дају свој максимум и добре су у послу“, одговорно тврди Милена.
Имала је од самог почетка подршку породице и пријатеља, који су схватили да је то посао
за њу и посао који воли и каже да јој је то много значило. „Све што је несвакидашње мени је
занимљиво и нормално“, додаје она.
Моја ћерка је поносна што радим овај посао
Још једна дама свакодневно брине о безбедности свих нас, а то је Оливера Стојановић, која
вози трамвај већ 11 година. Пре тога радила је у библиотеци, али је имала жељу да се преквалификује и ради посао који воли.
„То је за мене био изазов, посебно као жену, јер сам често слушала како су жене лоши возачи
и желела сам да им докажем да су то предрасуде“, прича нам Оливера.
Када је почињала, у њеној групи која се обучавала за вожњу трамваја биле су четири жене, а данас их у предузећу има много више. Каже да су реакције околине биле различите, неки су јој рекли
да то није посао за жену, тежак је и превише одговоран, али је њој баш због тога био интересантан.
„Оно што је најважније јесте да сам добила подршку своје породице, моја ћерка и пријатељи
били су одушевљени. Радим оно што волим и није ми тешко. Људи различито реагују када
виде жену да вози трамвај, углавном су позитивни, а често ми се дешава да деца траже да се
сликају са мном“, кроз осмех нам прича Оливера. Она додаје да има жена које возе и аутобусе
и тролејбусе и да за њу не постоји подела на женски и мушки посао.
шиле о та правила. Рецимо, девојчице су код нас
и некада, а вероватно и сада у неким деловима
Србије, морале да напуштају школу веома рано,
са идејом да њима „то неће требати“ и да њих
треба васпитавати у кући. То је сурово, јер и женска деца, као и мушка, имају потребу за знањем,
уметношћу, спортом и за свим оним што чини
срећно, слободно и подржано детињство.

Бесплатна публикација о запошљавању

Данас се то мења, али људи често и нису
свесни да имају дискриминишући став. Од
девојчица се очекује да буду послушније од
дечака, оне се не подстичу у довољној мери
да буду самосталне, одважне и да имају
истраживачки дух. Кад је нешто вековима
забрањивано, то свакако постане друга природа, па изгледа као да жене не интересује
или чак да нису способне ни за шта друго
осим за рад у кући. Ипак, због тога што је
људска природа јача од друштвених норми,
жене данас могу да захтевају своје право да
развијају своје потенцијале подједнако као
и мушкарци. Та ситуација се мења одговарајућим политикама у друштву, улагањем
у вртиће, у децу, добрим законима и забраном дискриминације, али и јачањем свести
људи о тој теми. Некад се сматрало нормалним да мужеви туку своје жене, док ће данас то већина људи осудити, јер имају свест
о томе колико је то неправедно, али некада су
осуђивали жену. Закључак је да човек свакако може да се ослони и на свој здрав разум,
да схвати да се ствари мењају и да се њиме
руководи у организовању и сопственог живота и личних односа и партнерстава, посебно
када види да нешто није добро постављено.
Да ли жене и даље тешко долазе до
одређених руководећих позиција и да ли је
и колико њихов пословни пут тежи?
У Србији данас има приметно више жена
у политици, зато што су уведене квоте које
су обавезале све странке да на својим бирачким листама имају 30 одсто жена. Међутим,
да квоте нису неспорне, потврђује и то што

се усвајање новог Закона о родној равноправности већ изузетно дуго одлаже, управо зато
што не постоји општа сагласност о потреби
увођења квота у свим секторима друштва. У
привреди, удео жена на руководећим позицијама или оних које су власнице предузећа,
много је мањи. Мада постоји 25,8 одсто регистрованих предузећа која су у власништву
жена, то су у највећем броју случајева трговинске малопродајне радње, док је свега 2,6
одсто предузећа у којима кључне послове
обављају и жене.
Данас, ипак, не постоје експлицитне забране и онемогућавање жена, што је позитивно,
али још увек има много отежавајућих фактора
да би било довољно жена на руководећим позицијама. То су, пре свега, основно васпитање
које жене стичу у кући, преко двоструке оптерећености, бриге за децу и високог степена
сексизма и патријархалности у друштву истовремено.
Колико је важна едукација о једнакости
и равноправности када говоримо о професионалном развоју?
Изузетно је важна. Сва досадашња истраживања показују да едукација о родној
равноправности има ефекте и битно утиче
на промену свести људи. То је изузетно важан механизам унапређења демократије у
друштву. Међутим, едукација није довољна,
морају да је следе добри и применљиви закони, ефикасни судови и финансијска подршка
већој партиципацији жена у свим секторима
друштва и ефикасна заштита жена од дискриминације и насиља.
Јелена Бајевић
02.05.2018. | Број 775-776 |
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Техничка помоћ за унапређење живота и услова становања Рома
који живе у неформалним насељима

ЗАШТИТА УГРОЖЕНИХ

Пројекат је приоритетно намењен унапређењу животних и стамбених
услова ромске популације. Ефекти пројеката нискоградње (путева, водовода,
канализације) ће посредно допринети и унапређењу услова становања свих
грађана који живе у близини ромских насеља, каже Сузана Пауновић, директорка
Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије
Национална служба за запошљавање потписала је Меморандум о разумевању за учешће
у имплементацији пројекта „Техничка помоћ за
унапређење живота и услова становања припадника ромске популације која тренутно живи
у неформалним насељима“. Улога НСЗ у својству
сарадника огледа се у оквиру компоненте социјалне инклузије и подразумева подршку мобилним тимовима за ромска питања на локалном нивоу у 20 пилот општина.
О пројекту смо разговарали са Сузаном
Пауновић, директорком Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије,
која је објаснила значај и важност пројекта.
Да ли можете да нам кажете нешто
више о пројекту?
Пројекат се реализује кроз три међусобно повезане компоненте. Прва компонента је
техничка, кроз коју ће бити пружена подршка у припреми техничке документације за 12
јединица локалне самоуправе и садржи припрему пројекта високоградње (колективно и
индивидуално становање, објекти социјалне
инфраструктуре) и нискоградње (путна и комунална инфраструктура).
У оквиру друге компоненте су мере социјалне инклузије, чију имплементацију прати Канцеларија за људска и мањинска права.
Кроз ову компоненту ће се иницирати формирање мобилних тимова за социјалну инклу-

Корисници пројекта су
јединице локалне
самоуправе, релевантне
установе и удружења која
делују у области социјалног
укључивања рањивих и
маргинализованих група
зију Рома и пружити подршка приликом израде њихових годишњих оперативних планова.
Формирањем овог мултисекторског тела, састављеног од представника локалне самоуправе (педагошких асистената, здравствених медијатора, представника центра за социјални
рад, Националне службе за запошљавање и
других актера у заједници из јавног, цивилног
и приватног сектора), успоставиће се организационе и институционалне претпоставке за
реализацију мера и активности од значаја за
социјално укључивање ромске популације.
И последња, трећа компонента, представља подршку грант шеми „Одржива стамбена решења и унапређење инфраструктуре у ромским насељима“, у оквиру које ЕУ,
Министарство финансија и Министарство
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грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре подржавају реализацију 11 пројеката у 13
јединица локалне самоуправе, укупне вредности 7,5 милиона евра.
На који начин се врши селекција и одабир корисника? Које услове корисник треба да задовољи?
Пројекат пружа подршку изградњи локалних ресурса и не бави се директном подршком ромској популацији. Корисници пројекта
су јединице локалне самоуправе (представници извршне власти, надлежна одељења у оквиру управе), релевантне установе (здравствене, образовне, ЦСР, НСЗ) и удружења грађана
(удружења Рома и др. удружења која делују
у области социјалног укључивања рањивих и
маргинализованих група).
Пројекат тежи и успостављању одрживих механизама сарадње између националног и локалног нивоа, који ће омогућити континуирану размену информација, праћење
резултата активности и њихових ефеката,
како би се планирање заснивало на јасно де-

Ефекти пројеката
нискоградње (путева,
водовода, канализације)
ће посредно допринети и
унапређењу услова
становања свих грађана
који живе у близини
ромских насеља

финисаним потребама за даље унапређење
процеса социјалног укључивања Рома који
живе у локалним заједницама.
Да ли корисници пролазе кроз неку
врсту обука?
Корисници пројекта - мобилни тимови ће
бити обучени за израду оперативног плана и
пројектно планирање. Предвиђена је и обука
за представнике локалних удружења Рома, а
тема обукe ће бити дефинисана након консултација са представницима локалних заједница, а у складу са приоритетним потребама.
Овај пројекат намењен је корисницима ромске популације. Да ли постоји
могућност да се прошири и на друге категорије социјално угрожених?
Пројекат је приоритетно намењен унапређењу животних и стамбених услова ромске
популације. Ефекти пројеката нискоградње
(путева, водовода, канализације) ће посредно
допринети и унапређењу услова становања свих
грађана који живе у близини ромских насеља.
Подршка социјалној инклузији Рома
спровешће се у 20 пилот општина. На који
начин су изабране локалне самоуправе и
која је њихова улога у пројекту?
За потребе одабира пилот општина дефинисан је сет транспарентних критеријума
који су омогућили сагледавање потреба за
подршком, а у оквиру следећих група показатеља: демографски показатељи (нпр. укупан
број Рома у заједници већи од 1.000, проценат
заступљености ромске популације у односу
на укупну популацију, заступљеност ромске
популације у услугама социјалне заштите,
број незапослених Рома према евиденцији
НСЗ, образовна структура ромске популације, покривеност здравственом заштитом);
организациони и капацитети људских ресурса (нпр. капацитети на нивоу извршне
власти, успостављена позиција координатора
за ромска питања, педагошки асистенти и
здравствени медијатори, представници ЦСР
и НСЗ), стратешко опредељење локалних заједица у областима од значаја за унапређење
положаја Рома (планска документација и
друга релевантна стратешка документа), и
финансијски ресурси локалних заједница опредељени за реализацију планираних мера.
Појекат „Техничка помоћ за унапређење
живота и услова становања припадника ромске популације која тренутно живи у неформалним насељима“ финансира Европска унија,
суфинансира Република Србија, а спроводи
конзорцијум који предводи КПМГ д.о.о. Београд, а корисници пројекта су Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и Канцеларија за људска и мањинска
права Владе Републике Србије.
Општи циљ пројекта је допринос одрживом и инклузивном расту у Републици Србији
и унапређење политика социјалне заштите за
угрожене групе.
К. Јовичин

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

У ОВОМ БРОЈУ

836

СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТA
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Пољопривреда
Ветерина
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Наука и образовање

10
17
20
23
23
24
25
26

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
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
97/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен
текст и 109/09), Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за оперативне
послове надзора над системом
управљања средствима
претприступне помоћи Европске
уније, у звању саветник

у Одсеку за надзор над функционисањем
система управљања средствима
претприступне помоћи Европске уније,
Одељење за контролу система управљања
средствима претприступне помоћи Европске
уније - Сектор за управљање средствима
Европске уније
3 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару (MS
Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о потврђивању Оквирног споразума између Републике
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и
Уредбе o управљању програмима претприступне помоћи
Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне
помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020. године - писмено путем теста и усмено; познавање делокруга рада
Министарства финансија - усмено; знање енглеског језика
- писмено путем теста и усмено; знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештине комуникације
- усмено.

2. Радно место за административну
подршку надзору над системом
управљања средствима
претприступне помоћи Европске
уније, у звању сарадник

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о потврђивању Оквирног споразума између Републике
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и
Уредбе o управљању програмима претприступне помоћи
Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне
помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020. године - писмено путем теста и усмено; познавање делокруга рада
Министарства финансија - усмено; знање енглеског језика
- писмено путем теста и усмено; знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештине комуникације
- усмено.

мено путем теста и усмено; познавање делокруга рада
Министарства финансија - усмено; знање енглеског језика
- писмено путем теста и усмено; знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештине комуникације
- усмено.

3. Радно место за оперативне
послове праћења система
управљања средствима
претприступне помоћи Европске
уније, у звању саветник

Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
на специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на
рачунару (MS Office, Интернет).

у Групи за праћење функционисања система
управљања средствима претприступне
помоћи Европске уније, Одељење за
контролу система управљања средствима
претприступне помоћи Европске уније Сектор за управљање средствима Европске
уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару (MS
Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о потврђивању Оквирног споразума између Републике
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и
Уредбе o управљању програмима претприступне помоћи
Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне
помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020. године - писмено путем теста и усмено; познавање делокруга рада
Министарства финансија - усмено; знање енглеског језика
- писмено путем теста и усмено; знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештине комуникације
- усмено.

4. Радно место за подршку
финансијској контроли, у звању
млађи саветник

у Одсеку за финансијску контролу, Одељење
за национални фонд за управљање
средствима претприступне помоћи Европске
уније - Сектор за управљање средствима
Европске уније
1 извршилац

у Одсеку за надзор над функционисањем
система управљања средствима
претприступне помоћи Европске уније,
Одељење за контролу система управљања
средствима претприступне помоћи Европске
уније - Сектор за управљање средствима
Европске уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање
5 година радног стажа у државним органима; знање
енглеског језика; знање рада на рачунару (MS Office,
Интернет).

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци;
знање енглеског језика; знање рада на рачунару (MS Office,
Интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о потврђивању Оквирног споразума између Републике
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и
Уредбе o управљању програмима претприступне помоћи
Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне
помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020. године - пис-
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5. Радно место за рачуноводствене
послове, у звању саветник

у Групи за рачуноводство и извештавање,
Одељење за национални фонд за управљање
средствима претприступне помоћи Европске
уније - Сектор за управљање средствима
Европске уније
1 извршилац

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о потврђивању Оквирног споразума између Републике
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и
Уредбе o управљању програмима претприступне помоћи
Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне
помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020. године - писмено путем теста и усмено; познавање делокруга рада
Министарства финансија - усмено; знање енглеског језика
- писмено путем теста и усмено; знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештине комуникације
- усмено.

6. Радно место за сарадњу у области
европских интеграција, у звању
млађи саветник

у Одсеку за координацију послова европских
интеграција - Сектор за међународну сарадњу
и европске интеграције
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 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 четири
године или на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним
органима; знање енглеског језика; знање рада на рачунару (Microsoft Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
одредаба Споразума о стабилизацији и придруживању
између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране
(ССП), Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), препорука из годишњег
Извештаја Европске комисије о Републици Србији за
2018. годину и Стратегије проширења Европске уније усмено; познавање Одлуке о оснивању Координационог
тела за процес приступања Републике Србије Европској унији и Одлуке о образовању Преговарачког тима
за вођење преговора о приступању Републике Србије
Европској унији - усмено; знање енглеског језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

7. Радно место за учешће
у програмирању пројеката
финансираних из средстава ЕУ и
развојне помоћи, у звању млађи
саветник

у Групи за програмирање пројеката
финансираних из средстава ЕУ и развојне
помоћи - Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције
1 извршилац
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Администрација и управа
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или на
специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у
државним органима; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.

ру - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационе способности - посредно,
путем стандардизованих тестова; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Републике
Србије и Eвропске комисије о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у
оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - усмено; познавање Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године - усмено; познавање Програма реформе управљања
јавним финансијама 2016-2020. године - усмено; знање
енглеског језика - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације усмено.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 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 четири
године или на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; знање рада на рачунару (MS Office,
Интернет).

8. Радно место за подршку
у спровођењу пројеката
финансираних из средстава ЕУ и
развојне помоћи, у звању млађи
саветник

у Одсеку за спровођење пројеката
финансираних из средстава ЕУ и развојне
помоћи - Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање
5 година радног стажа у државним органима; знање
енглеског језика; знање рада на рачунару (Microsoft Office,
Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о потврђивању оквирног споразума између Републике
Србије и Европске комисије о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) усмено; познавање Уредбе о управљању програмима
претприступне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 20142020. године - усмено; знање енглеског језика - усмено;
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.

9. Радно место за оперативноаналитичке послове, у звању
самостални саветник

у Одељењу за буџетску инспекцију - Сектор за
контролу јавних средстава
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 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 четири
године или на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS
Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о министарствима - усмено; познавање Закона о државној управи - усмено; познавање Закона о буџетском систему - усмено; познавање Закона о инспекцијском надзо-
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10. Радно место - виши буџетски
инспектор - координатор, у звању
виши саветник

у Одељењу за буџетску инспекцију, Сектор за
контролу јавних средстава
1 извршилац

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о министарствима - усмено; познавање Закона о државној управи - усмено; познавање Закона о буџетском систему - усмено; познавање Закона о инспекцијском надзору - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационе способности - посредно,
путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

11. Радно место - виши буџетски
инспектор, у звању виши саветник у
Одељењу за буџетску инспекцију Сектор за контролу јавних средстава

5 извршилаца (2 буџетска инспектора са
седиштем у Београду, 1 буџетски инспектор са
седиштем у Новом Саду, 1 буџетски инспектор
са седиштем у Крагујевцу и 1 буџетски
инспектор са седиштем у Нишу)

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 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 четири
године или на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; знање рада на рачунару (MS Office,
Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о министарствима - усмено; познавање Закона о државној управи - усмено; познавање Закона о буџетском систему - усмено; познавање Закона о инспекцијском надзору - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационе способности - посредно,
путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

12. Радно место - буџетски
инспектор, у звању самостални
саветник

у Одељењу за буџетску инспекцију, Сектор за
контролу јавних средстава
4 извршиоца (2 буџетска инспектора са
седиштем у Београду и 2 буџетска инспектора
са седиштем у Новом Саду)

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 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 четири
године или на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; знање рада на рачунару (MS Office,
Интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о министарствима - усмено; познавање Закона о државној управи - усмено; познавање Закона
о буџетском систему - усмено; познавање Закона о
инспекцијском надзору - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

13. Радно место за поступање по
пријављеним неправилностима
и сумњама на превару, у звању
самостални саветник

у Одељењу за сузбијање неправилности
и превара у поступању са финансијским
средствима Европске уније (АФКОС) - Сектор
за контролу јавних средстава
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару (MS
Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о министарствима - усмено; познавање Закона о државној управи - усмено; познавање Закона
о буџетском систему - усмено; познавање Закона о
потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II) - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе
способности - посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика - усмено; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

14. Радно место за оперативноаналитичке послове и анализу
ризика, у звању саветник

у Одељењу за сузбијање неправилности
и превара у поступању са финансијским
средствима Европске уније (АФКОС) - Сектор
за контролу јавних средстава
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или на
специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на
рачунару (MS Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о министарствима - усмено; познавање Закона о државној управи - усмено; познавање Закона
о буџетском систему - усмено; познавање Закона о
потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II) - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе
способности - посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика - усмено; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.
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15. Радно место за подршку
оперативно-аналитичким пословима
и мреже за сузбијање неправилности
и превара у поступању са
финансијским средствима Европске
уније (АФКОС Мрежа), у звању
млађи саветник
у Одељењу за сузбијање неправилности
и превара у поступању са финансијским
средствима Европске уније (АФКОС) - Сектор
за контролу јавних средстава
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година
радног стажа у државним органима; знање енглеског језика; знање рада на рачунару (MS Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о министарствима - усмено; познавање Закона о државној
управи - усмено; познавање Закона о буџетском систему усмено; познавање Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о
правилима за спровођење финансијске помоћи Европске
уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) - усмено; вештине аналитичког
резоновања и логичког закључивања и организационе
способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
знање енглеског језика - усмено; знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације
- усмено.

16. Радно место за нормативне и
стручно-аналитичке послове из
области јавних набавки, у звању
самостални саветник

у Групи за систем јавних набавки, Сектор за
контролу јавних средстава
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о министарствима - усмено; познавање Закона о државној
управи - усмено; познавање Закона о буџетском систему
- усмено; познавање Закона о јавним набавкама - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем
стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације
- усмено.

17. Радно место - интерни ревизор
за ИПА фондове, у звању самостални
саветник
у Одсеку за интерну ревизију
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
на специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит и испуњени услови за стицање
звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору; најмање 5 година радног искуства у струци, од чега 3 године
на пословима ревизије, финансијске и интерне контроле
или финансијско-рачуноводственог пословања; знање
енглеског језика; знање рада на рачунару.

12

| Број 775-776 | 02.05.2018.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II и
Уредбе o управљању програмима претприступне помоћи
Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне
помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020. године - усмено;
познавање Закона о буџетском систему - усмено; познавање Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору - усмено; познавање Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања
и контроле у јавном сектору - усмено; знање енглеског
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

18. Радно место за административне
и канцеларијске послове, у звању
референт
у Групи за стамбене послове, Сектор за
имовинско-правне послове
1 извршилац

Услови: средња стручна спрема друштвеног, природног
или техничког смера; положен државни стручни испит;
најмање 2 године радног искуства у струци; знање рада
на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о становању и одржавању зграда - усмено; познавање
Уредбе o канцеларијском пословању органа државне
управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.
III Место рада: за сва радна места место рада је Београд, осим за радно место под редним бројем 11, где је за
2 буџетска инспектора место рада Београд, за 1 буџетског
инспектора место рада Нови Сад, за 1 буџетског инспектора место рада Крагујевац, за 1 буџетског инспектора
место рада Ниш, као и за радно место под редним бројем
12, где је за 2 буџетска инспектора место рада Београд, за
2 буџетска инспектора место рада Нови Сад.

сијске и интерне контроле или финансијско-рачуноводственог
пословања, што представља и испуњење услова за стицање
звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.
Кандидати који конкуришу на радна места под редним бројевима 11. и 12. у пријави обавезно наводе место
рада за које конкуришу.
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,
односно уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства финансија, на адреси: www.mfin.gov.rs, у делу „Запошљавање-Конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси последње решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком
„За јавни конкурс”.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

V Лица која су задужена за давање обавештења:
Зора Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места
радни однос се заснива на неодређено време.

VI 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.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне и 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 28. маја 2018. године, од 8.30 часова
у Палати “Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које
наведу у својим пријавама.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање листу „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на
које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује
да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном
испиту за рад у државним органима достављају оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или
други акти којима се доказује на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство).
Кандидати који конкуришу на радно место под редним бројем 17. дужни су да приложе доказ о радном
искуству у струци у трајању од најмање 5 година радног искуства у струци, од чега 3 године на пословима ревизије, финан-

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне
фазе изборног поступка бити обавештени на контакте
(бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНE: Кандидати који конкуришу на више радних
места подносе појединачне пријаве за свако радно место
на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражене доказе. Кандидати у свакој појединачној пријави обавезно наводе број радног места из
текста огласа о јавном конкурсу. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу
пробном раду од шест 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, достављају доказ
о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или
суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.
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Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства
финансија: www.mfin.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 листу „Послови“.

дијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит; радно искуство у струци од
најмање 3 године, познавање рада на рачунару, знање
једног страног језика.

На веб-страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом
послова за наведена радно место.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13,
142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17), Закона о
туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др.
закон, 93/12 и 84/15) и Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) - усмено; знање једног страног
језика - увидом у сертификат или други доказ; познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

*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.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14
и 94/17), 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), Закључка Комисије за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-11614/2017 од 28.
новембра 2017. године и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1121787/2018 од 28. фебруара 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд,
Немањина 22-26
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за нормативне
послове, звање саветник

Одељење за нормативне и управне
послове, Одсек за нормативне послове
и хармонизацију прописа, Сектор за
нормативне, управне и послове европских
интеграција
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 3 године; положен државни стручни испит;
познавање енглеског језика и знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14,
14/15, 54/15, 96/15 - др.закон и 62/17), Закона о Влади
(„Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 - испр., 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - одлука УС, 72/12, 7/14 - одлука УС и
44/14), Закона о народној скупштини („Службени гласник
РС“, бр. 9/10) и Пословника Владе („Службени гласник РС“,
бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10,
20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) - усмено; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат или други доказ; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за праћење развоја
туризма, звање саветник

Одсек за унапређење квалитета туристичке
понуде, Сектор за туризам
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским сту-

Бесплатна публикација о запошљавању

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

3. Радно место за аналитичке и
статистичко-евиденционе послове за
Рашки, Пећки и Призренски управни
округ, звање млађи саветник
Одељење туристичке инспекције Краљево,
Сектор туристичке инспекције
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из 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
основим студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима, положен државни стручни испит,
знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр.
79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07-испр., 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17) и Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“ бр. 18/16) - усмено; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Нови Пазар, АВНОЈ-а бб
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
(навести радно место за које се подноси пријава)”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења:
Марко Ристић, тел: 011/3616-269, Одељење за људске
ресурсе.
V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању података
о којима се води службена евиденција 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 или уверења којим се потврђује стручна спрема
која је наведена у условима за радно место; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат
има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима, у
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата

или другог одговарајућег доказа о познавању енглеског
језика (за радно место под бројем 1); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог одговарајућег
доказа о знању једног страног језика (за радно место под
бројем 2). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву 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 је могуће
преузети на веб-страници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација, на адреси www.mtt.gov.rs, у делу
„Информације/конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: за оглашена радна места
радни однос се заснива на неодређено време.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних
оспособљености, знања и вештина у изборном поступку
обавиће се у Београду, у просторијама Палате „Србија“,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и просторијама Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, Немањина 22-26, почев од 30. маја
2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени
телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита. Кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној
од надлежног органа (јавног бележника, у општинској
управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.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.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашеног радног места.
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Администрација и управа
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.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној на начин
наведен у огласу, биће одбачене.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви тражени докази и који испуњавају услове за именовање
секретара, обавиће се разговор почев од 17. маја 2018.
године, а о термину и месту разговора кандидати ће бити
накнадно обавештени.

На основу члана 25 став 3 тачка 4) и члана 32 став 2 Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07 и 36/10), Државна ревизорска
институција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
Државни орган у којем се врши именовање на функцију: Државна ревизорска институција

Функција: секретар Институције

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Државне
ревизорске институције, на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на огласној
табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају мушки и женски род лица на
које се односе.

Место рада: Београд

БОР

Време на које се врши именовање: шест година, са
могућношћу реизбора

ДОПУНА ОГЛАСА
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Услови за именовање секретара Институције: високо образовање из области правних или економских наука,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање осам година радног искуства у струци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: биографија; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, односно
о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно
искуство.
Потребно је да кандидати пријаву потпишу својеручно.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), прописано
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса уз напред наведене
доказе достави изјаву којом се опредељује за једну од
могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Изјаву је могуће преузети на веб-презентацији Државне
ревизорске институције www.dri.rs, у делу Конкурси.
Рок за подношење пријава на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Адреса на коју се подносе пријаве: Државна ревизорска институција, Београд, Улица Макензијева 41, са назнаком „За јавни конкурс“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Весна Конта, тел. 011/304-2231.
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19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Техничком грешком у огласу објављеном у публикацији „Послови“ 25.04.2018. године, изостављен
је део назива радног места и опис посла. Оглас се
допуњује у том делу и исправно треба да гласи:
Јавни конкурс за постављање
Правобраниоца општине Неготин
на период од 5 година

Опис посла: послови правне заштите имовинских права и
интереса општине Неготин.
Остали услови конкурса остају непромењени.

ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Карађорђева 2
тел. 015/879-257

Послови за рурални развој
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена из области пољопривредних наука у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије; односно, дипломирани инжењер
пољопривреде са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири године, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит
за рад у органима државне управе и најмање три године
радног искуства у струци. Кандидат треба да испуњава и
остале услове прописане законом: да је држављанин РС,
да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да му раније није престајао
радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због
теже повреде дужности из радног односа и да испуњава остале услове одређене законом, другим прописима
и актом о систематизацији радних места. Уз пријаву на
оглас кандидат треба да достави следећу документацију:
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци (не старије од 6 месеци); изјаву да му раније није
престао радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа; уверење
о положеном државно-стручном испиту за рад у органима државне управе (лице са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном државно-стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о радном
искуству у струци, личну и радну биографију. Са кандидатима чије су пријаве благовремено достављене, разумљи-

ве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту, назначене вештине и знања (познавање прописа
из области пољопривреде и руралног развоја, заштите
становништва и животиња од заразних болести, Закона
о општем управном поступку и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - провераваће се
усмено; знање рада на рачунару провериће се практичним радом на рачунару), биће проверени у просторијама
Градске управе града Лозница, Карађорђева 2. О датуму
и времену спровођења изборног поступка кандидати ће
бити обавештени телефонским путем, путем електронске
поште или поштом на бројеве и адресе које су навели у
пријави. Кандидати који први пут заснивају радни однос у
органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном
раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног
испита за рад у државним органима прима се на рад под
условом да тај испит положи до окончања пробног рада.
Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити
на адресу Градска управа града Лозница, Карађорђева 2,
са назнаком „За оглас”, у року од 15 дана од дана објављивања огласа. Пријаве доставити путем поште или лично,
на шалтер писарнице, приземље Градске управе. Ближа
обавештења у вези са огласом могу се добити у Градској
управи града Лозница, канцеларија бр. 111 или путем
телефона: 879-257. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју је именовао начелник Градске управе града Лозница.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Стручни послови архивског и
канцеларијског пословања
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена из области друштвено-хуманистичких наука
у обиму од најмање 240 бодова (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије); односно са стеченим
образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару и најмање три године радног искуства у струци. Кандидат треба да испуњава и остале услове прописане законом: да је држављанин РС, да није правоснажно осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да
му раније није престајао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне смоуправе, због теже повреде дужности из радног
односа и да испуњава остале услове одређене законом,
другим прописима и актом о систематизацији радних места. Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави следећу документацију: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да
није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци); изјаву да
му раније није престао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног
односа; уверење о положеном државно-стручном испиту за рад у органима државне управе (лице са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном
државно-стручном испиту за рад у државним органима
достављају уверење о положеном правосудном испиту);
доказ о радном искуству у струци, личну и радну биографију. Са кандидатима чије су пријаве благовремено
достављене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад
на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања
(познавање прописа из области канцеларијског пословања, односно Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о категоријама
регистратурског материјала са роковима чувања), биће
проверени у просторијама Градске управе града Лозница,
Карађорђева 2. О датуму и времену спровођења изборног поступка кандиати ће бити обавештени телефонским
путем, путем електронске поште или поштом на бројеве и
адресе које су навели у пријави. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у органима аутономне покрајине,
органима јединице локалне самоуправе или државном
органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидат
без положеног државног испита за рад у државним органима прима се на рад под условом да тај испит положи
до окончања пробног рада. Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити на адресу: Градска управа града Лозница, Карађорђева 2, са назнаком „За оглас”,
у року од 15 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице,
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Администрација и управа
приземље Градске управе. Ближа обавештења у вези са
огласом могу се добити у Градској управи града Лозница,
канцеларија 111 или путем телефона: 879-257. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју је именовао начелник
Градске управе града Лозница. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази, биће одбачене
закључком конкурсне комисије.

НИШ
УСТАНОВА НИШКИ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

18000 Ниш, Станоја Бунушевца бб
тел. 018/595-740

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије) или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, од најмање 240 ЕСПБ); најмање пет година
радног искуства у струци; да се против кандидата не
води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да
није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним
за обављање дужности директора; знање једног светског
језика; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност. Конкурсна документација за избор
кандидата за директора треба да садржи следеће доказе:
предлог програма рада и развоја установе за период од
четири године; диплому или уверење о стеченој стручној
спреми; радну књижицу, односно други доказ о радном
искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је
стечено радно искуство; биографију која садржи податке
о досадашњем раду и оствареним резултатима; уверење,
не старије од шест месеци, да се против кандидата не
води истрага и да против њега није подигнута оптужница
за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
уверење да кандидат није правноснажно осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте; доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење - потврда референтне акредитоване
установе). Неведени докази прилажу се у оригиналу или
копији овереној код надлежног органа. Потребну конкурсну документацију доставити у року од 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса, на горенаведену адресу, са
назнаком: “Конкурс за директора - за Управни одбор” или
лично од 9 до 14 сати Служби општих послова. Телефони
за контакт: 018/595-740, 595-741, 595-744.

НОВИ ПА ЗАР
МУЗЕЈ „РАС” НОВИ ПАЗАР

Стевана Немање 20
тел. 020/331-681, тел/факс: 020/331-680
e-mail: muzejras@gmail.com
www.muzejnp.rs

Директор Музеја „Рас“ Нови Пазар
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Услови и квалификације за избор директора прописани су Законом о култури и чланом 29 Статута Музеја „Рас“ Нови Пазар. За директора Музеја „Рас“
Нови Пазар може бити изабран кандидат који испуњава
следеће услове: да има високо образовање и најмање 5
година радног искуства у области културе, да је завршио
Филозофски или филолошки факултет (група за историју,
археологију, етнологију, османистику-туркологију, историју уметности, историју књижевности или други смер из
делокруга рада музеја), да има положен стручни испит у
области културе, да има организаторске и стручне способности, да поседује држављанство Републике Србије,
да има општу здравствену способност, да не постоје
законске сметње за именовање директора. Приликом
избора кандидата за директора Музеја „Рас“ Нови Пазар,
Управни одбор ће поред наведених ценити и следеће
услове: познавање пословања установа културе, искуство
на руководећим пословима у области културе, квалитет
предложеног програма рада и развоја Музеја „Рас“ Нови
Пазар, активно знање једног светског језика, објављене
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научне и стручне радове, висину - ниво високог образовања. Конкурсна документација за избор кандидата
за директора Музеја „Рас“ Нови Пазар треба да садржи:
предлог програма рада и развоја Музеја „Рас“ Нови Пазар
за период од 4 године, оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми, оверену копију радне
књижице или други доказ о радном искуству, биографију
кандидата која мора да садржи елементе који доказују
стручност, допунска знања, образовања и способности,
додатне квалификације са кратким прегледом остварених
резултата у раду, уерење, не старије од шест месеци, да
се против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне
по службеној дужности, као и уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за
обављање дужности директора; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ о општој здравственој способности - лекарско
уверење не старије од шест месеци; (доставља изабрани
кандидат). Пријаве за јавни конкурс доставити у затвореним ковертама, лично или путем поште, на адресу: Музеј
„Рас“ Нови Пазар, Стевана Немање 20, 36300 Нови Пазар,
са назнаком: За јавни конкурс – избор директора Музеја
„Рас“ Нови Пазар. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, управни одбор одбацује
закључком. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Додатне информације и
обавештења у вези конкурса могу се добити на контакт
телефон 020/331-680.

НОВИ СА Д
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ТОДОР ДУКИН

21220 Бечеј, Новосадска 104

Секретар МЗ

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; кандидат треба да има најмање 3 године радног искуства на административним пословима; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да кандидат није под
истрагом; уверење да кандидат није осуђиван; обавезно
знање српског и мађарског језика; знање рада на рачунару; кандидат треба да буде становник МЗ Тодор Дукин (II
Месна заједница) из Бечеја. Непотпуне и неблаговремено предате молбе се неће размарати. Пријаву доставити
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији”Послови” Националне службе за запошљавање.

ПИРОТ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ
18300 Пирот, Бранка Радичевића 10
тел. 010/313-744

Директор Народне библиотеке
УСЛОВИ: 1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) знање
страног језика; 3) положен стручни испит; 4) знање рада
на рачунару; 5) пет година радног искуства у библиотечко-информационој делатности; 6) организаторске способности; 7) да се против кандидата не води истрага и да
није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне
по службеној дужности; 8) да је држављанин Републике
Србије; 9) општа здравствена способност.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу приликом пријаве:
предлог програма рада и развоја Библиотеке за период
од четири године; оверена копија дипломе; доказ о положеном стручном испиту; оверена копија радне књижице;
биографија кандидата; уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених;
оверена копија личне карте; доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења), издат од
стране здравствене установе регистроване за издавање

уверења. Рок и начин подношења пријава. Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријава на конкурс са доказима
подноси се препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти, на адресу: Народна библиотека Пирот,
Бранка Радичевића 10, Пирот, са назнаком „За конкурс”.
Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у
року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе којима се доказује испуњеност услова конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати. Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на
телефон Матичне службе: 010/313-744.

СОМБОР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
АПАТИН
25260 Апатин, Светозара Милетића 6
тел. 025/772-047
e-mail: info@csrapatin.rs

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских,
психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив дипломирани социјални
радник; да је кандидат држављанин Републике Србије;
да има пет година радног искуства у струци; да поседује организаторске способности; да није осуђиван или под
истрагом за кривична дела која га чине неподобним за
вршење функције; да уз пријаву на конкурс и доказе о
испуњености горенаведених услова приложи програм
рада за мандатни период. Пријаве са доказима о испуњености услова, достављају се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ДОМ КУЛТУРЕ СИВАЦ
25223 Сивац, Маршала Тита 195
тел. 025/711-055

Директор Дома културе Сивац
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора Дома културе
Сивац могу се јавити кандидати који осим општих законом утврђених услова испуњавају и посебне услове:
виша стручна спрема или најмање средња стручна спрема четвртог степена; најмање 1 година радног искуства;
искуство на пословима у области културе; да предложе
програм рада и развоја установе; да нису осуђивани за
кривична дела која их чине недостојним за обављање
функције директора установе. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити: радну биографију са контакт
подацима, фотокопију личне карте или извод из читача,
диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о некажњавању (оригинал или оверена фотокопија), не старије од
шест месеци, доказ о радном искуству (фотокопија радне
књижице и потврда послодавца), предлог програма рада
и развоја установе. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује на
огласној табли Дома културе Сивац и публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве слати
у затвореној коверти, на адресу: Дом културе Сивац, Маршала Тита 195, 25223 Сивац, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“. Контакт телефон: 025/711-055.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се неће
разматрати.

Национална служба
за запошљавање
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Администрација и управа

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-766

Радник на пословима издавања
локацијских услова

за рад у Одељењу за урбанизам и имовинскоправне послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области
архитектонске струке или просторног планирања на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање 3 године радног искуства у струци, положен
возачки испит за управљање моторним возилом Б категорије и познавање рада на рачунару. Докази који се прилажу: пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству, као и контакт телефон, а по могућности
и интернет адреса; диплома којом се потврђује стручна
спрема (фотокопија); доказ о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду
је стечено радно искуство); доказ о положеном возачком
испиту за управљање моторним возилом Б категорије
(копија). Пријаве се могу доставити на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава за радно ангажовање у
Општинској управи општине Пећинци” или лично предати у Шалтер сали Општинске управе, радним данима од
8 до 13 часова. Рок за достављање пријава је 15 дана од
дана објављивања. Ближе информације могу се добити
на телефон 022/400-766.

В РА Њ Е
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА БАЊА
Краља Петра I Ослободиоца 121/1
17542 Врањска Бања

Орган у коме се положај попуњава: Управа Градске
општине Врањска Бања
Положај који се попуњава:

Начелник Управе Градске општине
Врањска Бања
Опис послова: из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Врањска
Бања: начелник Управе Градске општине Врањска Бања
представља и заступа Управу, организује, координира и
усмерава рад Управе и обезбеђује законито и ефикасно
обављање послова из делокруга Управе, обавља и друге
послове у складу са законом, Статутом Градске општине, одлукама Скупштине, Председника и Већа Градске
општине.
Услови за кандидата: да је пунолетан држављанин
Републике Србије; да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да има
стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; да има положен државни стручни испит;
да има најмање пет година радног искуства у струци; да
раније није престајао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног
односа.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, даум и место рођења, адресу становања, број телефона, имејл адресу, податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног искуства с кратким описом посло-
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ва на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о
стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство у струци
од најмање пет година (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уверење
Министарства унутрашњих послова - полицијске управе
да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (издато након објављивања
овог конкурса), уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту, лица са положеним стручним испитом за запослене у
државним органима уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном
испиту за запослене у државним органима), исправу којом
се доказује да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из
радног односа.
Докази о испуњености напред наведених услова подносе
се у оригиналу или у овереној фотокопији.
Документа о којима се води службена евиденција
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту, уверење о положеном правосудном испиту и уверење о неосуђиваности. Одредбом чл. 9 и 103 Закона о
општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број
18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евденција или да ће то кандидат учинити сам.
Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Градске општине Врањска Бања www.vranjska_banja.
rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа. У изборном
поступку за попуњавање положаја начелника Управе,
конкурсна комисија врши проверу и оцењивање: стручне оспособљености за рад на положају начелника Управе Градске општине Врањска Бања - увидом у податке из
пријаве на јавни конкурс, приложених доказа из пријаве
и усмено, путем разговора. Јавни конурс за попуњавање
положаја начелника Управе Градске општине Врањска
Бања објављује се на интернет презентацији Градске
општине Врањска Бања: www.vranjska_banja.rs.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од
дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у публикацији “Послови”. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може
изјавити жалба жалбеној комисији, у року од осам дана
од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка. Пријаве и доказе о испуњавању
услова конкурса кандидат може доставити лично или препорученом пошиљком: Већу Градске општине Врањска
Бања, Краља Петра I Ослободиоца 121/1 Врањска Бања,
са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање
положаја начелника Управе Градске општине Врањска
Бања”. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Слађан Алексић, секретар Скупштине Градске
општине, тел. 017/74-55-015. Изборни поступак: Конкурсна
комисија ће о месту, дану и времену када ће се обавити
провера оспособљености, знања и вештина руковођења,
обавестити учеснике конкурса чије су пријаве благовремене и потпуне.

Посао се не чека,
посао се тражи

ЗРЕЊАНИН
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Нови Бечеј, Тиски кеј бб

Организатор културно-туристичких
активности
Опис послова: сарађује са медијима, припрема и доставља материјал за конференције за штампу и обавештава медије, пословне сараднике и надлежне службе и лица
у државним институцијама о заказаним конференцијама
и осталим значајним догађајима у установи; води листу
протокола и одговоран је за благовремено и ефикасно
усклађивање исте, у зависности од извршених промена у
структури надлежних у државним институцијама (министарства, секретаријата, јединица локалне самоуправе);
припрема позивнице за заказане културне манифестације лицима са листе протокола и пословним партнерима и сарадницима, учествује у изради месечног програма
установе и у том домену сарађује са осталим сарадницима
на програму из куће и за потребе штампарије; обезбеђује
и води евиденције телефонских бројева, имејлова и осталих адреса и података за сва лица и институције са којима
су контакти неопходни ради успешног функционисања
установе; отвара сву електронску пошту и врши њено
евидентирање у деловодни протокол; коришћење службеног возила у функцији организације културних манифестација; припрема документацију и врши израду јавних
набавки; по потреби ради на фискалној каси, одржавање
радног простора и кување топлих напитака; води распоређивање и отпремање поште; комуницира са туристичким агенцијама; осмишљава туристичке понуде; кординира радом локалних туристичких водича и одговорна је
за пријем и смештај туриста; прикупљање и израда базе
података; обавља и друге послове који по својој природи
спадају у делокруг рада овог радног места или му буду
одређени од стране директора.
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије; да има стечено образовање IV или VII степена
друштвеног смера; да има најмање једну годину радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет); да није правноснажно осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да
му раније није престајао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног
односа. Стручне оспособљености, знање и вештине које
се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере: познавање послова из струке провераваће се усмено;
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)
провераваће се практичним радом на рачунару.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Лице које је задужено за давање обавештења: директор ТО општине Нови
Бечеј, Саша Дујин, број телефона: 062/774-522. Адреса на коју се подносе пријаве: Туристичка организација
општине Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Маршала Тита
8. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству, очитана лична карта, диплома о стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство), уверење ПУ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци. Дан и време када ће се обавити провера
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата:
са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне
и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту, провера познавања послова вршиће се након истека рока за подношење пријава. О времену и месту где ће
се обавити усмени разговор, учесници конкурса ће бити
обавештени на контакте које наведу у својим пријавама.
Провера познавања рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет) провераваће се практичним радом на рачунару, након завршеног усменог разговора.

Административни помоћник
Опис послова: води општи деловодник, попис аката и
заводи, разводи, архивира и задужује акта; уноси текстове и податке, коригује унете податке, формира и
припрема текстове у штампу и дистрибуира; припрема
и умножава материјал за рад; врши интерно и екстерно
достављање документације и пријем поште; води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци,
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чувању и подели потрошног канцеларијског материјала;
води евиденцију задужења запослених инвентаром; отвара сву електронску пошту и врши њено евидентирање у
деловодни протокол; припрема документацију за вођење
евиденције основних средстава; обавља распоређивање
и отпремање поште; правовремено прослеђује информације надређенима и колегама; заказује састанке и води
евиденцију распореда и времена и простора; припрема
документацију и врши израду јавних набавки; обезбеђује
и води евиденције телефонских бројева, имејл и осталих
адреса и података за сва лица и институције са којима
су контакти неопходни ради успешног функционисања
установе; по потреби ради на фискалној каси, одржавање
радног простора и кување топлих напитака; прикупљање
и израда базе података; помагање у изради туристичких
понуда; обавља и друге послове који по својој природи
спадају у делокруг рада овог радног места или му буду
одређени од стране директора.
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије; да има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског смера или гимназија;
да има најмање једну годину радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет); да није правноснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци; да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа. Стручне оспособљености, знање и вештине које се оцењују у
изборном поступку и начину њихове провере: познавање
послова из струке провераваће се усмено; познавање
рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет) провераваће се практичним радом на рачунару.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Лице које је задужено за давање обавештења: директор ТО општине Нови
Бечеј, Саша Дујин, број телефона: 062/774-522. Адреса на
коју се подносе пријаве: Туристичка организација општине Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 8. Докази
који се прилажу уз пријаву на конкурс: подноси се потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству, очитана лична карта, диплома о стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство), уверење ПУ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци. Дан и време када ће се обавити провера
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата:
са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне
и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту, провера познавања послова вршиће се након истека рока за подношење пријава. О времену и месту где ће
се обавити усмени разговор, учесници конкурса ће бити
обавештени на контакте које наведу у својим пријавама.
Провера познавања рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет) провераваће се практичним радом на рачунару
након завршеног усменог разговора.

Трговина и услуге
СТР „БАЈА”
Београд - Звездара
Миријевски венац 62а

Шивач

Продавац мешовите робе
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, пожељно
знање рада на каси и на деликатесу. Кандидати могу да
се јаве на телефон 064/308-14-15, контакт особа је Милица Димић. Рок за пријављивање на конкурс је 30 радних
дана.

VUKLASS DOO
11080 Земун, Вртларска 55

Дипломирани или мастер васпитач
пробни рад 1 месец
8 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани или мастер васпитач, положен
стручни испит. Предност имају кандидати са знањем
енглеског, немачког или руског језика. Кандидати се могу
пријавити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на број телефона: 065/227-3441.

LE PETIT PIAF DOO
Београд, Скадарска 34

Хигијеничар

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: неквалификовани радници, радно искуство:
небитно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати се могу
јавити на број телефона 069/187-22-84.

FRACTORA
11000 Београд, Катанићева 22
тел. 063/444-077

Козметичар

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: искључиво завршена средња стручна школа
за козметичара и најмање две године радног искуства у
струци. Пробни рад један месец. Кандидати могу да се
јаве на наведени контакт телефон послодавца. Конкурс
траје до попуне.

ТЕХНООПРЕМА ДОО
36340 Конарево, Конарево 814
e-mail: office@tehnooprema.biz
тел. 036/5430-020, 063/601-224

Радник у производњи пелета

на одређено време до 12 месеци, место рада:
Ушће код Краљева
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, није потребно одређено занимање и стручна спрема.

„SOULFOOD“ DOO
11060 Београд - Палилула, Панчевачки пут 87
тел. 060/3042-075
e-mail: ccm46@soulfood.co.rs

Физички радник

утовар и истовар робе

Посао се не чека, посао се тражи
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NICOLAS DESIGN
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 19
тел. 011/3282-013, 011/3282-014
e-mail: office@nicolas.rs

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени телефон
од 10 до 15.30 часова и на имејл. Рок за пријаву: до
15.05.2018.

4 шивач

УСЛОВИ: обавезно најмање две године радног искуства на наведеним пословима, без обзира на занимање
и стручну спрему, пожељно искуство у изради узорака и
разумевање конструкције. Кандидати могу своје пријаве
да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на телефоне послодавца. Конкурс траје до 15.05.2018. године.

„ТЕЛЕОПТИК ЖИРОСКОПИ“ ДОО
11080 Земун, Филипа Вишњића 31
e-mail: pravna.sluzba@ziroskopi.rs

Дипломирани економиста
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани економиста, смер спољна трговина, знање рада на рачунару, знање енглеског језика на
средњем нивоу, зелени картон за рад у спољној трговини.
Кандидати могу своје пријаве слати поштом на горенаведену адресу или на e-mail: pravna.sluzba@ziroskopi.rs, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПФС ХИГИЈЕНА ДОО
21000 Нови Сад
Др Светислава Касапиновића 42
тел. 066/291-070

Спремачица

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме. Јављање
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до
05.05.2018.

СОВАДИС ДОО
21203 Ветерник, Соње Маринковић 18/3
тел. 061/6207-972, 6778-167
e-mail: sovadisdoo@gmail.com

Продавац

на одређено време 12 месеци
8 извршилаца

Продавац

на одређено време 12 месеци (лица са
инвалидитетом)
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне
спреме.
ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведене телефоне и имејл. Рок за пријаву до 23.05.2018.

CP DISTRUBUTION DOO
21000 Нови Сад, Футошка 69
тел. 063/597-071

Стручњак у ИТ сектору
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани информатичар,
дипломирани инжењер информационих технологија,
дипломирани инжењер електротехнике за електронику или дипломирани математичар; возачка дозвола Б
категорије; енглески језик - почетни ниво. Јављање
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до
25.05.2018.
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„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Сокобања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Mушко - женски фризер
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.

ДОО „МБ КОМЕРЦ“
11080 Земун - Батајница
Војводе Николе Стањевића 27

Млинар

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, млинар. Кандидати
се могу пријавити на број телефона: 063/8483-281 или
своје пријаве послати на мејл: mgavrilovic@mbkomerc.
com, поштом на горенаведену адресу. Конкурс је отворен
до 30.05.2018.

ХОТЕЛ „ТОПОЉАР“
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог бб
тел. 035/312-200

Управник хотела
УСЛОВИ: виша туристичко-угоститељска школа, радно
искуство од 3 године.

СИСТЕМ ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО
11090 Београд - Раковица
Патријарха Јоаникија 2а
тел. 060/2223-282, 060/2223-312
e-mail d.djordjic@sistemfps.rs

Службеник обезбеђења
за рад у Новом Саду
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне
спреме; ноћни рад; обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени телефоне и мејл. Рок за пријаву до
24.05.2018.

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/615-556, 063/563-014
e-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Радник у магацину

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Послови монтаже изолатора
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
МИЉКОВИЋ

“ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ”
РЈ “БЕЛА БРЕЗА”
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ЗЛАТИБОР

21000 Нови Сад, Футошка 14/V
тел. 066/6431-991
e-mail: vladimirsavicnstb@gmail.com

тел. 063/610-566, 063/640-177

Конобар

Адвокат
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани правник или мастер
правник; правосудни испит; адвокатски испит; основна информатичка обука; енглески језик - средњи ниво.
Јављење кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок
за пријаву до 22.05.2018.

„УНАЦ ББ“ ДОО

Рад на машини за паковање
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III, II, I степен стручне спреме, без обзира на
занимање; без обзира на радно искуство. Рок за пријаву
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на имејл адресу:
bbunacdoo@gmail.com и путем телефона на број 062/525780 (од 8 до 16 часова).

ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
И ШИШАЊЕ ПАСА
ПАРАГОН ГРУМИНГ СТУДИО УБ

14210 Уб, Јна 13 (издвојено седиште)
11070 Нови Београд, Шпанских бораца 22а-е
тел. 064/928-6116

Помоћни радник

Опис посла: купање и фенирање кућних љубимаца - паса.
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, без обзира на
занимање; без обзира на радно искуство. Место рада је
на општини Нови Београд, улица Шпанских бораца 22 а-е.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс на број телефона: 064/928-6116.

„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО

Трговац
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, основна
информатичка обука. Рад у сменама. Јављање кандидата
на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 25.05.2018.

“HOWTOFIT” DOO
21000 Нови Сад, Лазе Костића 13
тел. 064/3134-904, 066/6222-062
e-mail: bosko.mirkov@gmail.com
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен кувар; возачка дозвола Б категорије; енглески језик - почетни ниво. Рад у сменама;
обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведени телефон и и-мејл. Рок за пријаву до 19.05.2018.

“ПФС СЕРВИС” ДОО
21000 Нови Сад

Управник зграде

на одређено време 12 месеци

Комерцијалиста

на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: VI, IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање. Пробни рад од 3 месеца. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на конкурс слати путем поште и на
имејл адресу: office@zelenihit.rs.

UR FOODOLINA 011

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме, основна информатичка обука. Пробни рад 1 месец.
Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву
до 10.05.2018.

СУТР МЕЊАЧНИЦА “NO 1”
Ковин, Ватрогасна 11

Продавац и мењач новца

21000 Нови Сад, Католичка порта 6
тел. 065/4720-500

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком
занимању, пожељно искуство у угоститељству.

Помоћни радник у кухињи

Помоћни кувар

Шанкер

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему и занимање,
пожељно искуство у угоститељству.

| Број 775-776 | 02.05.2018.

21000 Нови Сад, Гундулићева 25
тел. 063/8928-037

Др Светислава Касапиновића 42
e-mail: office@pfs.rs

11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а
тел. 064/658-3002
e-mail: office@zelenihit.rs

на одређено време
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ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ПР ТР
МЛЦ-МАРКЕТ

Кувар

пробни рад од 1 месеца

СУР „LA FORZA“ ПИЦЕРИЈА

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен стручне
спреме; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 22.05.2018.

Кувар

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме - кувар;
радно искуство је пожељно. Кандидати се могу јавити
на телефоне: 063/610-566 и 063/640-177, најкасније до
25.05.2018. године.

11070 Нови Београд, Сурчинска 9п/8
тел. 062/525-780
e-mail: bbunacdoo@gmail.com

11000 Београд, Цара Николаја II 45
тел. 063/1107-066
e-mail: foodolina@gmail.com

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме - конобар;
рад у сменама.
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; обезбеђен
превоз и исхрана. Јављање кандидата на горенаведени
телефон и адресу, од 07.30 до 15.30 часова. Рок за пријаву
до 07.05.2018.

на одређено време 6 месеци

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

пробни рад 1 месец

Опис посла: продаја артикала у трафици и мењачки
послови, рад у две смене.

Касир

на одређено време

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да доставе путем имејл адресе или да се јаве на контакт
телефон послодавца. Конкурс траје до 15.05.2018. године.
Напомена: позвати после 17 часова.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме било којег занимања, познавање основног рада на рачунару (Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook), знање енглеског језика на
почетном нивоу, пожељно радно искуство на пословима
у тровини, раду са новцем или у мењачници. Кандидати
треба да се јаве телефоном Ненаду Михајловићу на број:
060/635-2362. При одабиру запосленог предност ће имати
особе из Ковина. Конкурс је отворен до 15.05.2018.

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Трговина и услуге

„ПИОНИР“ ДОО
ХОТЕЛ „ТОРНИК“ НА ЗЛАТИБОРУ

УСЛОВИ: радно искуство на истој или сличној позицији,
висок степен опште и пословне комуникације. Радне биографије слати на e-mail: tornikposlasticar@ahoteli.com.

Менаџер рецепције

на одређено време

11030 Београд, Пожешка 65б
на одређено време

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема одговарајућег
профила, радно искуство на истој или сличној позицији,
знање страног језика, рад на рачунару, висок степен
опште и пословне комуникације. Радне биографије слати
на e-mail: torniksefrecepcije@ahoteli.com.

Рецепционер

Месар

ЛОТОС УЕ

31000 Ужице, Војводе Путника 2/а
тел. 062/8827-550
e-mail : nevenat89@hotmail.com

Молер-фасадер

УСЛОВИ: радно искуство на истој или сличној позицији,
висок степен оште и пословне комуникације. Радне биографије слати на e-mail: tornikmesar@ahoteli.com.

на одређено време за рад у Србији
и Црној Гори
2 извршиоца

Кувар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, фасадер, молерфарбар, радно искуство је небитно. Контакт са послодавцем путем телефона: 069/1889-963, Дејан Пантелић или
путем мејла: nevenat89@hotmail.com. Конкурс је отворен
до попуне.

на одређено време
7 извршилаца

на одређено време
19 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство на истој позицији, висок степен
опште и пословне комуникације. Радне биографије слати
на e- mail: tornikkuvar@ahoteli.com.

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема одговарајућег
профила, пожељно радно искуство, знање страног језика,
рад на рачунару, висок степен опште и пословне комуникације. Радне биографије слати на e-mail: tornikrecepcija@
ahoteli.com.

Помоћно куварско особље

11000 Београд, Др Ивковића 2
тел. 060/5777-094

УСЛОВИ: пожељно радно искуство, висок степен опште
и пословне комуникације. Радне биографије слати на
e-mail: tornikkuvarskoosoblje@ahoteli.com

пробни рад од 1 месеца
2 извршиоца

Менаџер хотелског домаћинства
на одређено време

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема одговарајућег
профила, радно искуство на истој или сличној позицији,
знање страног језика, рад на рачунару, висок степен
опште и пословне комуникације. Радне биографије доставити на e-mail: torniksefdomacinstva@ahoteli.com.

Собарица- хигијеничарка
на одређено време
40 извршилаца

УСЛОВИ: пожељно радно искуство, висок степен опште
и пословне комуникације. Радне биографије слати на
e-mail: torniksobarica@ahoteli.com.

F&B менаџер

на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема одговарајућег профила,
радно искуство на некој од руководећих позиција сличног
профила, знање страног језика, рад на рачунару, висок
степен опште и пословне комуникације. Радне биографије
слати на e-mail: tornikF&Bmenadzer@ahoteli.com.

Конобар

на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: пожељно радно искуство,знање страног језика,
рад на рачунару, висок степен опште и пословне комуникације. Радне биографије слати на e-mail: tornikkonobar@
ahoteli.com.

Бармен

на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: завршен курс за бармена, пожељно радно искуство, пожељно знање страног језика, рад на рачунару,
висок степен опште и пословне комуникације. Радне биографије слати на e-mail: tornikbarmen@ahoteli.com.

Шеф кухиње

на одређено време

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема одговарајућег
профила, радно искуство на истој или сличној позицији,
знање страног језика, рад на рачунару, висок степен
опште и пословне комуникације. Радне биографије слати
на e-mail: torniksefkuhinje@ahoteli.com.

на одређено време
14 извршилаца

Менаџер spa& wellness-а
на одређено време

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема одговарајућег
профила, радно искуство на истој или сличној позицији,
знање страног језика, рад на рачунару, висок степен
опште и пословне комуникације. Радне биографије слати
на e- mail: tornikSPAmenadzer@ahoteli.com.

Масер

на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема одговарајућег
профила, радно искуство на истој или сличној позицији,
пожељно знање страног језика, рад на рачунару, висок
степен опште и пословне комуникације. Радне биографије
слати на e-mail: tornikmaser@ahoteli.com.

Аниматор

на одређено време
3 извршиоца

Посластичар

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; без обзира на радно искуство. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на конкурс путем телефона на број:
060/5777-094.

LION-BELF
11000 Београд, Македонска 30
тел. 011/3373-073
e-mail: lionbelf@sbb.rs

Рецепционер - портир пословног
објекта
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему, најмање 6 месеци радног искуства, познавање енглеског
језика и пожељна лиценца за послове обезбеђења. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем имејл-адресе
или да се јаве на телефон послодавца. Конкурс траје 15
дана.

КОМПАНИЈА „БЛАГОЈЕВИЋ“ ДОО

Шеф одржавања

Менаџер продаје светиљки и
сијалица „Philips“

УСЛОВИ: виша, висока или специјалистичка стручна спрема електротехничке или машинске струке, радно искуство на истим или сличним пословима, пожељно знање
страног језика, рад на рачунару, висок степен опште
и пословне комуникације. Радне биографије слати на
e-mail: tornikodrzavanje@ahoteli.com.
ОСТАЛО: Услови за све радне позиције и потребне послове и радне задатке утврђени су актима о организацији
и систематизацији послова и радних задатака. Писмену
изјаву са биографијом и свим доказима о стручности,
знању језика, претходном радном искуству и другим
личним могућностима, интересовањима и референцама,
доставити на наведене имејл адресе, назначити позицију
за коју се аплицира или поштом на адресу: ПИОНИР ДОО,
Пожешка 65б, 11030 Београд, са назнаком „За конкурс
Торник” (обавезно навести позицију на коју се конкурише) или доставити лично на портирницу хотела „Торник“
на Златибору. Конкурс је отворен до попуне.

21000 Нови Сад, Извидничка 13
тел. 063/560-513
e-mail: predrag@kompanijablagojevic.com

за рад у Београду
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен електротехнички, машински, грађевински или факултет организационих наука, најмање једна година радног искуства,
возачка дозвола Б категорије, знање рада на рачунару,
знање енглеског језика и пожељна лиценца 350 или 450.
Кандидати могу своје пријаве да доставе путем имејла
или да се јаве на телефон послодавца. Конкурс траје 15
дана.

СЗВТР МИЛОШ ВУЈОШЕВИЋ
11000 Београд, Облаковска 2ц
тел. 064/18000-63
e-mail: mvujosevic@sezampro.rs

Ауто-механичар
УСЛОВИ: ауто-механичар и најмање једна година радног
искуства.

Пекар

на одређено време
4 извршиоца

Продавац

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема одговарајућег
профила, радно искуство на истој или сличној позицији,
пожељно знање страног језика, рад на рачунару, висок
степен опште и пословне комуникације. Радне биографије
слати на e-mail: tornikanimator@ahoteli.com.

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство на истој или сличној позицији,
висок степен опште и пословне комуникације. Радне биографије слати на e-mail: tornikpekar@ahoteli.com.

REINBOU PALET DOO

Вулканизер
Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

2 извршиоца

УСЛОВИ: вулканизер и најмање једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидати могу своје пријаве да доставе путем
имејл адресе или да се јаве на телефон послодавца. Конкурс траје до попуне.
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ЈП ПОШТА СРБИЈЕ
Земун, Главна 8

Поштар

рад ван радног односа, привременоповремени послови
20 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме. Остали услови:
теренски, рад у сменама, рад ван просторија послодавца,
место рада: Земун, Београд. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба да се јаве на телефон: 011/3714-033,
контакт особа Биљана Лучић.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
ВЕЉКО ГУБЕРИНИЋ

25000 Сомбор
Венац војводе Живојина Мишића 4
тел. 064/9331-127

септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна
знања/испити/радно искуство: стручни испит, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у звању више,
односно струковне медицинске сестре.

Референт за јавне набавке

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника, у Служби за обављање
заједничких послова, Одсек правних послова

УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања/испити/
радно искуство: знање рада на рачунару, положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом. Уколико лице на поседује сертификат службеника за
јавне набавке, послодавац је у обавези да истом омогући
да у року од три месеца од дана заснивања радног односа, односно од дана када се стекну услови, положи испит
за службеника за јавне набавке.

Лабораторијски техничар

на одређено време
2 извршиоца

за рад у Служби за лабораторијску делатност
Дома здравља Параћин, са скраћеним радним
временом, на одређено време због повећаног
обима посла, најдуже до 24 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме правне струке дипломирани правник/мастер правник; знање рада на
рачунару; возачка дозвола Б категорије. Рок за пријављивање је 30.05.2018. године, на наведени телефон, или на
имејл: veljkoguberinic@gmail.com.

УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања/испити/
радно искуство: стручни испит, лиценца, најмање шест
месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.

Дипломирани правник

Медицина
ЗУ АПОТЕКА “ПРИМА ЛЕК”
37260 Варварин, Слободе 29

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; положен стручни
испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; радно искуство 12 месеци. Пријаве са потребним доказима о испуњености услова конкурса доставити
на наведену адресу. Рок за пријављивање је 30 дана од
дана објављивања конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 062/562-654

Доктор медицине - изабрани лекар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва, Одсек превентивне
здравствене заштите, на одређено време због
повећаног обима посла, најдуже до 24 месеца
2 извршиоца

Доктор медицине - изабрани лекар

за рад у Служби хитне медицинске помоћи са
санитетским превозом, са скраћеним радним
временом, на одређено време због повећаног
обима посла, најдуже до 24 месеца
2 извршиоца

Доктор медицине - изабрани лекар

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, у Служби за здравствену
заштиту деце и омладине

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Додатна знања/испити/радно
искуство: стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву
на оглас; кратку биографију; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију уверења о
држављанству; фотокопију дипломе или уверења о завршеном медицинском факултету или завршеној вишој медицинској школи или завршеној средњој медицинској школи
смер лабораторијски техничар или завршеној средњој школи (у зависности за које радно место се подноси пријава
на конкурс); фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (за доктора медицине, вишу медицинску сестру/техничара и лабораторијског техничара/сестру); фотокопију
лиценце односно одобрења за самосталан рад у струци
(за доктора медицине, вишу медицинску сестру/техничара
и лабораторијског техничара/сестру); доказ да кандидат
има најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; доказ да кандидат има најмање шест месеци
радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре; доказ да кандидат има најмање шест месеци
радног искуства у звању лабораторијског техничара; кандидат може да поднесе и фотокопију сертификата службеника за јавне набавке уколико исти поседује. Уколико
лице на поседује сертификат службеника за јавне набавке,
послодавац је у обавези да истом омогући да у року од три
месеца од дана заснивања радног односа, односно од дана
када се стекну услови, положи испит за службеника за
јавне набавке (за радно место референта за јавне набавке);
лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран
на конкурс). Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу ДЗ
или послати на горнаведену адресу, са назнаком „Пријава
на конкурс за радно место ___________________(уписати
цео назив радног места за које се конкурише)“. Документација се подноси у неовереним копијама. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Кандидати могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са
непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације можете се
обратити на телефон 062/562-654.

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

Виша медицинска сестра/техничар

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке: на
основним студијама првог степена (струковне/академске)
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.

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

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, за рад у Служби за
поливалентну патронажу, са скраћеним
радним временом
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на одређено време
3 извршиоца

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.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011-380-69-69

Медицинска сестра - техничар
општег смера
5 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, положен стручни испит,
лиценца за медицинске сестре - техничаре, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању. Као доказе о
испуњености услова кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом и
наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству
и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе
за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или
решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце), оригинал или оверену фотокопију доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори
или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском периоду
је стечено радно искуство), а у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”, на адресу Клиничко-болнички центар „Звездара”, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, с назнаком “За конкурс ради пријема
у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на
оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу
писмено ће бити обавештени.

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

Доктор медицине

за потребе Службе педијатријске и
неонаталне интензивне терапије, на одређено
време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: завршених 6 месеци обавезног лекарског стажа, познавање рада на рачунару, познавање најмање
једног светског језика и лиценца. Приликом пријаве
на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа
документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, фотокопију радне књижице или другог доказа
о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.), лиценцу,
фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању,
потврде о обављеном раду од стране начелника служби
здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата, уколико их
кандидат поседује. Кандидати који испуњавају услове
из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања
и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се примају. Рок
за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
конкурс за пријем доктора медицине за потребе Службе педијатријске и неонталне интензивне терапије, на
одређено време по основу замене до повратка радника
са боловања, 1 (један) извршилац”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра/техничар у
онкологији и хемиотерапији

за рад у Oдсеку онкологије Службе за интерне
болести Опште болнице Пожаревац
на одређено време до три месеца, због
повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише
узимање лекова; врши припрему болесника и асистира
лекару при интервенцијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о
стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал
за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних
инфекција; учествује у набавци потребног материјала;
одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;
обавља послове из области јавног здравља (здравствено
васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким
индикацијама, врши унос података у области здравствене
статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви; врши прикупљање крви,
компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фракционисањем плазме.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
услов је и средње медицинско образовање, стручни испит,
лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Уз пријаву доставити: кратку биографију
са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од шест месеци). Кандидати који
су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ДОМ ЗА СТАРЕ „ДОЛИНА СУНЦА“

Медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска
школа или висока здравствено санитарна школа струковних студија (виши медицински техничар, виши санитарни техничар, виши санитарно еколошки техничар или
струково санитарно еколошки инжењер), положен курс
за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и курс за рад са отровним гасовима
(фумигација) и дозвола за управљање моторним возилом
Б категорије.

УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно искуство, положен стручни испит.

Медицински техничар или санитарно
еколошки техничар

Суботица, Пачирски пут 101
тел. 062/8212-901
e-mail: sorella24@mts.rs

Неговатељ
2 извршиоца

УСЛОВИ: болничар - неговатељ, без обзира на радно
искуство.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве послодавцу
путем телефона или да доставе радне биографије на
имејл-адресу послодавца. Лице за контакт: Тихана Богдановић.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД
Београд - Звездара, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

Медицинска сестра

Оперативни техничар

на одређено време, уз могућност продужења
уговора

УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно искуство, положен стручни испит.

Болничар - неговатељица

на одређено време, уз могућност продужења
уговора

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира на
радно искуство. Обезбеђен смештај.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати могу
да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за контакт:
Милица Биоленчек.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

Доктор медицине

место рада: Гуча, општина Лучани, на
одређено време 3 месеца

на одређено време до повратка одсутног
радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, 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 о радном стажу, извод из матичне
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико
је дошло до промене презимена, уверење о држављанству,
копију личне карте. Напомена: лекарско уверење којим се
доказује здравствена способност без ограничења за рад на
радном месту за које је расписан оглас, дужни су да доставе
кандидати који буду примљени у радни однос. Комисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве
и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних
релевантних података за доношење одлуке о 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 ОБ Петровац на Млави. Рок за
пријављивање: 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 узети у разматрање при избору кандидата.

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис посла: послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама; послови
систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља; учествује у пословима мониторинга ДДД
послова у програмским активностима; ДДД послови у
карантинским условима по епидемиолошким индикацијама; ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди
и ванпривреди.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема, медицинска струка (медицински техничар, санитарни
техничар или санитарно еколошки техничар), положен
курс за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и курс за рад са отровним гасовима (фумигација) и дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

6 извршилаца

Фармацеутски техничар

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. Кандидати се могу јавити
послодавцу на горенаведени телефон особи за контакт
или могу да доставе радне биографије путем имејла. Особа за контакт: Татјана Анђелић Јовановић.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
Београд, Требевићка 16

Виши оперативно-санитарни
техничар за ДДД/ струковно
санитарно еколошки инжењер
3 извршиоца

Опис посла: сложени послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама,
у програмима јавног здравља, животној средини; послови
систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање
крпеља; учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима; ДДД послови у заштити
биља и ветерини и привреди и ванпривреди; ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама; фумигација силоса, бродова, магацина, руковање
комором за стерилизацију етиленоксидом и др.

9 извршилаца

Опис посла: оперативно технички послови дезинфекције,
дезинсекције и дератизације у заштити животне средине, заштити биља, ветерини, у комуналној хигијени, у
привреди и ванпривреди; послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља; учествује
у пословима мониторинга ДДД послова у програмским
активностима; обавља послове припреме препарата,
справљање радних смеша, паковање, размеравање и
достављање препарата за обављање ДДД послова извршиоцима на терену.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема, техничких и административних струка, положен курс
за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и дозвола за управљање моторним
возилом Б категорије.

Помоћни радник за ДДД послове
5 извршилаца

Опис посла: помоћни послови у дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији у заштити животне средине, заштити биља, ветерини, у комуналној хигијени, у привреди
и ванпривреди; послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља; обавља послове припреме препарата, справљање радних смеша,
паковање, размеравање и достављање препарата за
обављање ДДД послова извршиоцима на терену; послови
одржавања круга и објеката Завода у ванредним околностима (отклањање последица елементарних непогода и
у другим ванредним ситуацијама); управљање моторним
возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила (чишћење и прање) и вођење документације о исправности и коришћењу возила.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, положен курс за рад
са биоцидима и дозвола за управљање моторним возилом
Б категорије.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази о
испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе и уверења/потврда о положеном курсу за рад са биоцидима у области дезинфекције,
дезинсекције и дератизације/ курс за рад са отровним
гасовима (фумигација) и копија возачке дозволе. Пријаве
са траженим прилозима се достављају на адресу Завода
за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка
16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.
Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу
провери знања из области ДДД послова. Кандидат који
буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима.
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ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
Београд, Требевићка 16

1) Истраживач географ
Опис посла: послови у области медицинске географије
од значаја за здравље становништва, тзв. географије
заразних болести и зооноза, биохазарда код управљања
отпадом, географије епидемија, географије заразних
болести, фактора животне средине, еколошких информационих система и др.; врши анализе и испитивања појединих штетности у радној околини на терену; обрађује и
приказује географску дистрибуцију праћених загађења
животне средине; израда програма из области контроле
сузбијања вектора преносилаца заразних болести; учествује у пословима мониторинга и сузбијања штетних организама; припремање програма, пројеката и оперативних
планове из домена програмских активности и учествовање у уговарању програмских активности; израђује елаборат о утицају на животну средину; организација и координација извођења програмских активности у складу са
уговорним обавезама (евиденција, фактурисање, наплата, остваривање добрих односа са корисницима услуга,
учествовање у продужењу уговора и сл.); истраживања
у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова; контрола квалитета услуга (анализом документације, на основу контаката са корисницима услуга и непосредно на терену).
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, ВСС, географски
факултет, дипломирани географ у области животне средине, положен курс за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и дозвола за управљање моторним возилом Б категорије

2) Истраживач инжењер заштите
биља
Опис посла: рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа који се користе у комуналној
хигијени; послови иновације и развоја нових биоцидних
производа; израда програма из области контроле сузбијања вектора преносилаца заразних болести; учествује
у пословима мониторинга ДДД послова у програмским
активностима; припремање програма, пројеката и оперативних планове из домена програмских активности и
учествовање у уговарању програмских активности; организација и координација извођења програмских активности у
складу са уговорним обавезама (евиденција, фактурисање,
наплата, остваривање добрих односа са корисницима услуга, учествовање у продужењу уговора и сл.); истраживања
у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова контрола квалитета услуга (анализом документације, на основу контаката са корисницима
услуга и непосредно на терену).
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, пољопривредни
факултет, положен курс за рад са биоцидима у области
дезинфекције, дезинсекције и дератизације и дозвола за
управљање моторним возилом Б категорије.

3) Референт за рачуноводствене и
планске послове
Опис посла: учествује у наплати потраживања; дневни
извештај (данас за јуче) о комплетираности и исправности улазних и излазних фактура и магацинске документације; контролише исправност и ажурност ликвидатуре
улазних и излазних фактура и магацинске документације;
израђује пореске пријаве, учестувује у изради статистичких и других извештаја; обезбеђује информатичку програмску подршку раду рачуноводства; учествује у изради
дневних контролних извештаја о ажурности и усаглашености протока финансијске документације; аналитички
приказ извршавања финансијских планова; квартални,
шестомесечни и завршни рачун; учествује у изради предлога финансијског плана и плана набавки, благовремено
и по потреби учестује у изради измене предлога измене
финансијског плана и измене плана набавки, учествује у
достављању плана набавки и достављању измене плана
набавки надлежним органима и учествује у достављању
извештаја о реализацији уговора надлежним органима;
учествује у изради финансијског дела програма и пројеката Завода и у правдању истих код надлежних институција; састављање пореских пријава у апликацију пореске
управе; израда М4 обрасца и МУН образаца; израда процедура за рад.
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет.

4) Референт за план и анализу

на одређено време због замене привремено
одсутног запосленог, до његовог повратка

Опис посла: учествује у изради финансијског дела програма и пројеката Завода и у правдању истих код надлежних институција; учествује у наплати потраживања; уношење података у Рино и Централни регистар фактура;
учествује у изради предлога финансијског плана и плана
набавки, благовремено и по потреби учестује у изради
измене предлога измене финансијског плана и измене
плана набавки, учествује у достављању плана набавки
и достављању измене плана набавки надлежним органима и учествује у достављању извештаја о реализацији
уговора надлежним органима; аналитички приказ извршавања финансијских планова; квартални, шестомесечни и завршни рачун; уношење финансијских података у
Регистар запослених; израда М4 обрасца и МУН образаца;
израда калкулација цене производа и услуга према њиховој структури.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет.
За радна места 1 и 2: Уз пријаву се подноси биографија
и докази о испуњености услова конкурса у неовереним
фотокопијама (фотокопија дипломе и уверења), потврда
о положеном курсу за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и копија возачке
дозволе. Кандидати за радна места 1 и 2 који испуњавају
услове огласа подлежу провери знања из области послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације.
За радна места 3 и 4: Уз пријаву се подноси биографија
и фотокопија дипломе. Кандидати за радна места 3 и 4
који испуњавају услове огласа подлежу провери знања
из области рачуноводствено- финансијских послова из
области јавног сектора.
ОСТАЛО: Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пријаве са траженим прилозима се
достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску
екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„Др МАЈА ЦВЕТКОВИЋ“

Београд - Звездара, Миријевски булевар 41ж
тел. 060/551-2010

Стоматолошка сестра - техничар
УСЛОВИ: одговарајући образовни профил, положен
државни стручни испит, радно искуство у занимању стоматолошка сестра - техничар. На оглас се могу пријавити и
кандидати без радног искуства, у том случају послодавац
би за одабраног кандидата могао да организује обављање
стажа. Пријаву на оглас са радном биографијом кандидати достављају путем мејла: konkurs.ordinacija@gmail.com.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен у публикацији „Послови“ дана
04.04.2018. године (број 771-772, стр. 42) поништава се у целости, за радно место: лабораторијски
техничар.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 04.04.2018.
године (број 771-772, стр 44) поништава се у целости
зарадноместо:доктор специјалиста офталмологије.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 21.03.2018.
године поништава се за радно место: доктор специјалиста гинекологије и акушерства (ексфолијативна цитодијагностика и колпоскопија), пробни
рад. У осталом делу оглас је непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине
пробни рад

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

Виши лабораторијски техничар
пробни рад

Опис послова: учествује у раду сложених хематолошких
и биохемијских анализа, ради на аутоматизованим апаратима, припрема пацијенте и узима биолошки материјал за
рад, учествује у изради лабораторијских анализа, хематолошких и биохемијских анализа, ради на биохемијским и
хематолошким анализаторима (програмирање и пуштање
узорака), одлази на терен код непокретних болесника ради
узимања биолошких материјала за рад, обавља послове и
радне задатке на терену по потреби, води рачуна о правилном одлагању медицинског отпада, учествује у пословима
везаним за напредак службе (увођење нових информационих технологија, едуковање на новим апаратима), обавља
послове под стручним надзором специјалисте медицинске
биохемије, односно биохемичара, врши административне
послове, уписује пацијенте у протокол, уписује резултате
извршених анализа и извештаје које издаје пацијентима,
води дневну и текућу евиденцију о обављеним анализама и
температурне карте, помаже у припремању извештаја, контрола стерилизације, стерилизација материјала, обавља и
друге послове из своје струке по налогу одговорног лаборанта, непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

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

Медицина / Пољопривреда / Ветерина
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, лабораторијски смер, положен стручни испит, VI степен стручне
спреме, возачки испит Б категорије, лиценца или решење
о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију возачке дозволе, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу ДЗ “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова
16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно
место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени
на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној
табли - IV спрат.

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

Медицинска сестра/техничар

на одређено време до повратка одсутне
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра/
техничар са положеним стручним испитом. Кандидати су
у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи,
оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уверење Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о радном
искуству у струци, након положеног стручног испита, на
пословима пружања здравствене заштите (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца), биографију са
адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ

„БИО ЛАБ ЦЕНТАР“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Масарикова 3
e-mail: biolabcentar@gmail.com

Лабораторијски техничар
на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен медицинско-лабораторијски техничар; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; енглески језик - средњи ниво; стручни испит за
здравствене раднике. Теренски рад. Јављање кандидата
на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 23.05.2018.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
26000 Панчево, Пастерова 2

Хемијски техничар

у Одељењу санитарне хемије и
екотоксикологије, Центра за хигијену и
хуману екологију

Опис радног места: припрема и поставља лабораторијски
прибор за рад; врши узорковање материјала за физичко-хемијско испитивање; учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирање уноса података
из записника о узроковању и уносу података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података;
учествује у лабораторијским испитивањима; обезбеђује
адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака; спроводи прописане процедуре система квалитета из
свог делокруга рада; за свој рад одговара руководиоцу
Одељења, по чијем налогу обавља и друге послове из
домена своје струке, а изузетно и рад на терену.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
школа хемијске струке; потребно радно искуство; положен стручни испит за здравственог сарадника; најмање
1 година радног стажа у струци; оперативни рад на рачунару у Ofice програмима и Интернет сервису. Докази које
треба доставити: CV, фотокопија личне карте или очитани подаци са личне карте, држављанство РС, фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи хемијске струке,

Бесплатна публикација о запошљавању

фотокопија уверења о положеном стручном испиту за
здравствене сараднике, фотокопија извода из матичне
књиге венчаних уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме, пропратно писмо са изјавом да
су здравствено способни за тражене послове, фотокопија
радне књижице или потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање као доказ о радном искуству; кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор
(тестирање) ради пружања додатних података који могу
бити важни за доношење одлуке о пријему. Рок за пријем
пријава са доказима о испуњености услова је 8 дана од
објављивања на сајту Министарства здравља. Пријаве
доставити на горенаведену адресу. Рок у коме кандидат
мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду дужан је
да достави лекарско уверење о здравственој способности
за рад на наведеним пословима, доказ да није осуђиван
за кривична дела која га чине недостојним за рад у здравственој установи (уверење МУП-а) и доказ да се против
њега не води кривични поступак (уверење суда).

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)“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

УСЛОВИ: доктор медицине, положен стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба број 3), на
наведеној адреси са назнаком за који конкурс се подноси
пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Лабораторијски техничар

за потребе Одељења за клиничку
микробиологију, на одређено време од 7
месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски; положен стручни
испит; поседовање лиценце; са најмање шест месеци
радног искусва у наведеном занимању. Учесници конкурса дужни су да приложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о стручној спреми/образовању,
доказ о положеном стручном испиту, лиценцу. Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

Санитарни или санитарно-еколошки
техничар

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине

изабрани лекар за одрасле, на одређено
време до 3 месеца ради замене привремено
одсутног запосленог
2 извршиоца

Пољопривреда
ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
ФЕКЕТИЋ
АД СОМБОР
Сомбор, Венац војводе Радомира Путника 1
e-mail: office@abp.rs

Управник фарме крава

за потребе Центра за контролу и превенцију
болести, на одређено време од 7 месеци

место рада: Фекетић (Мали Иђош),
на одређено време

УСЛОВИ: средње образовање, завршена средња медицинска школа, смер санитарни или санитарно-еколошки;
положен стручни испит; поседовање лиценце; поседовање важеће возачке дозволе за управљање возилом
Б категорије; са најмање шест месеци радног искусва
у наведеном занимању. Учесници конкурса дужни су
да приложе следећу документацију: потписану пријаву
на оглас, доказ о стручној спреми/образовању, доказ о
положеном стручном испиту, лиценцу, важећу возачку
дозволу за управљање возилом Б категорије. Фотокопије
докумената морају бити оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Опис посла: организација производних и осталих процеса.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство; радно искуство: 12 месеци; возачка дозвола Б
категорије; енглески језик - средњи ниво. Дужина радног времена 8 сати. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем
поште или на имејл-адресу, лице за контакт Невена
Ћирић.

Ветерина

Спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге

ВЕТЕРИНАРСКА КЛИНИКА ДОО

за потребе Одсека за техничке и друге сличне
послове, на одређено време до повратка
одсутне запослене

21241 Каћ, Добровољачка 15
тел. 063/1106-156; 063/524-263
e-mail: veterinarska.klinika@gmail.com

УСЛОВИ: основно образовање. Учесници конкурса дужни
су да приложе потписану пријаву на оглас и доказ о стручној спреми/образовању. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу.

на одређено време 6 месеци

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

Доктор медицине

за потребе Одсека дечије хирургије Службе
хирургије, на одређено време до 6 месеци
ради обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
2 извршиоца

Ветеринар

УСЛОВИ: VII/1 степен ветеринар или доктор ветеринарске медицине; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; енглески језик - почетни ниво;
пожељно радно искуство од 12 месеци. Пробни рад 3
месеца. Јављање кандидата на горенаведени телефон и
мејл. Рок за пријаву до 05.05.2018.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

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
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Индустрија и грађевинарство
ЕКО УНИЈА СН ДОО

Вождовац, Кумодрашка 42
Широки пут бб

Руковалац грађевинских машина багериста

на одређено време од 12 месеци, место рада:
Земун, Батајница
2 извршиоца

Руковалац возила са грајфером грајфериста

на одређено време од 12 месеци, место рада:
Земун, Батајница
2 извршиоца

INDUSTRIELL DOO

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)

Заваривач

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.

25000 Сомбор
XII војвођанске ударне бригаде 111
тел. 061/2455-047
на одређено време, место рада Суботица
10 извршилаца

Бравар

на одређено време, место рада Суботица
10 извршилаца

УСЛОВИ: стручна спрема у наведеном занимању, пробни
рад 1 месец; рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз,
смештај и исхрана. Слање пријава за запослење на e-mail:
milicagnjidic7@gmail.com, до попуне радних места.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

Грађевински инжењер статичар

место рада Немачка, на одређено време 12
месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Б
категорије и пожељна возачка дозвола Ц категорије,
минимум годину дана радног искуства на траженим
пословима. Кандидати се могу пријавити на број телефона 063/474-702. Конкурс је отворен до 20.05.2018.

Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7
тел. 033/340-110, 063/42-80-47
е-mail: suanita.c@trend-tex.com

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ
КОМПЛЕКС КИКИНДА

на одређено време 3 месеца (могућност
запослења на неодређено време)
2 извршиоца

Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

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.

ANIT DESIGN DOO
21000 Нови Сад, Змај Јовина 26
тел. 063/7713-129
e-mail: dejan.gojkovic@anit.rs

Инжењер грађевине

на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер грађевинарства; основна информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени имејл и телефон. Рок за пријаву до
23.05.2018.

Пројект менаџер

Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од купаца; директно комуницира са купцима/добављачима; врши
разјашњавање/усаглашавање захтева купца по радним
налозима; евидентира радне налоге и врши обраду стања
радних налога; проверава и усаглашава комплетност радних налога са магационерима; шаље извештај о комплетности радних налога купцу; прави планове производње
по радним јединицама и кооперантима; ради и доставља
техничко/технолошку документацију за процес производње; прати производњу и води рачуна о реализацији
плана; води евиденцију свих неусаглашености добијених
од стране купаца (рекламације, примедбе, сугестије); прави извештај о неусаглашености тканине, репроматеријала и слично, шаље рекламације добављачима и учествује у решавању рекламација од стране купаца; врши
набавку канцеларијског и другог потрошног материјала;
евидентира и плаћа доспеле рачуне/обавезе; обрачунава исплате зарада, накнада и осталих личних примања;
прави статистичке извештаје; води рачуна о безбедности
и здрављу на раду при обављању послова; води рачуна
о заштити животне средине; примењује и води рачуна о
примени докумената, QМС, система управљања квалитетом; обавља и друге послове по налогу и упутствима
непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област економије
и менаџмента и факултет организационих наука; радно
искуство: небитно; рад на рачунару - виши ниво - МS
Office пакет, Интернет; немачки језик - виши ниво. Обезбеђен смештај и превоз од смештаја до посла. Трајање
конкурса: до попуне. Пријаве слати имејлом, за евентуалне додатне информације јавити се на телефон послодавца, лице за контакт: Суанита Челебић.

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

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
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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.
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.

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“
Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085, 011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com
Рад на објектима и градилиштима на
територији Републике Србије
рад ван радног односа - привремени и
повремени послови у трајању од 4 месеца

Електромонтер
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер, III - V степен стручне спреме;
радно искуство 2 године.

Грађевински техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спреме; радно искуство 2 године.

Тесар

место рада Немачка, на одређено време 12
месеци
50 извршилаца
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Опис посла: вођење градилишта у Немачкој, организација градње, организација градилишта, брига о терминима извођења; самостална израда статичких прорачуна.

10 извршилаца

Заваривач (TIG)

Посао се не чека, посао се тражи

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

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.

Керамичар

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.

Електрозаваривач
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.

место рада Немачка, на одређено време 12
месеци
20 извршалаца

10 извршилаца

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монтажа
котлова.

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.

Зидар
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Лимар

5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.

Армирач

5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.
ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризиком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
превоз. Напомена: услов за рад је позитивна процена безбедносних услова за рад кандидата, коју врше надлежни
органи спровођењем поступка безбедносне провере уз
сагласност лица. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведене телефоне особи
за контакт (Тијана Апостоловић) или путем имејл адресе
доставити радну биографију.

„LUKAZ GRADNJA“ DOO
Београд - Врачар, Подгоричка 5/1
тел. 060/444-6095, 011/244-98-96
e-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Помоћни грађевински радник

пробни рад 1 месец, на одређено време
од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, 6 месеци радног
искуства на наведеним пословима.

Зидар

„РЕМЕТАЛ“ ДОО

ОСТАЛО: теренски рад, рад ван просторија послодавца.

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

Место рада: Звездара, Београд. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати шаљу своје пријаве на мејл адресу:
office@mavia.rs.

Металостругар

„ЕУРО БРАВО“ ДОО

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.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ТРГОВИНУ „BLINKER CO“
18000 Ниш, Војводе Путника 50а
тел. 018/562-795
e-mail: cedomir@blinker.co.rs

Оператер на ЦНЦ стругу
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: металостругар, оператер на ЦНЦ стругу; знање
рада на рачунару (ЦНЦ софтвери), писање програма за
ЦНЦ обраду, припрема алата за израду на стругу; радно
искуство: 12 месеци (рад на стругу или ЦНЦ машинама).
Рок за пријаву: 30 дана.

MAVIA DOO

Београд - Вождовац, Кумодрашка 237

Помоћни грађевински радник
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство небитно;
теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 26.05.2018. Потребно је да се кандидати јаве на телефон: 064/862-0309.

Саобраћај и везе
LAGERMAX ELITTE DOO

тел: 034/330-649
e-mail: dragana.ivanovic@lagermax-elitte.rs

Возач ауто-транспортера

у домаћем и међународном транспорту,
пробни рад 1 месец
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; возачка дозвола Е категорије. Кандидати могу да
се јаве послодавцу на телефон: 034/330-649, најкасније
до 23.05.2018. године.

пробни рад 1 месец, на одређено време
од 12 месеци
5 извршилаца

Београд - Врачар, Стојана Протића 4

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци радног искуства на наведеним пословима.

Одговорни извођач радова
на одређено време
2 извршиоца

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

Тесар

пробни рад 1 месец, на одређено време
од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци радног искуства на наведеним пословима.

Армирач

пробни рад 1 месец, на одређено време
од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци радног искуства на наведеним пословима.
ОСТАЛО: место рада: Београд - Врачар. Обезбеђена
исхрана, обезбеђен смештај, радно место са повећаним
ризиком. Потребно лекарско уверење о здравственој способности. Рок трајања конкурса: до 28.06.2018. године.
Кандидати могу да се јаве на горенаведене телефоне,
особи за контакт (Весна Арсић) или да доставе радну биографију на имејл послодавца.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар; познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б
категорије, лиценца оговорног пројектанта грађевинских
конструкција високо, ниско и хидроградње лиц. 310.

Шеф градилишта
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар; познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б и Ц
категорије, познавање енглеског језика.

Пословођа на градилишту
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар; познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б и Ц
категорије, познавање енглеског језика.

Грађевински техничар - приправник

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.

EXCELLENT CARGO DOO
21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12
e-mail: exccargo@sbb.rs

на одређено време
2 извршиоца

2 извршиица

Београд
тел. 063/1828-255

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар; рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије,
енглески на почетном нивоу.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка дозвола Ц и Е категорије. Јављање кандидата на горенаведену
адресу, од 9 до 15 часова.

Електромонтер - електроинсталатер

Руковалац грађевинским машинама

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар; возачка дозвола Б и Ц категорије, сертификат о
стручној оспособљености за рад на пословима руковаоца
грађевинским машинама.

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО

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.

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време
10 извршилаца

Возач Ц категорије
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Ц
категорије.

Возач

„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 - минимум 6 месеци; овлашћење за
машинисту на техничком пловном објекту.
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Морнар

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

односно уверења које важи до издавања дипломе и
уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса Архиви Факултета,
Булевар краља Александра 73.

Наука и образовање

Опис посла: послови морнара на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство
у траженом занимању - минимум 6 месеци; положен
испит за морнара.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Руковалац техничког пловног
објекта

Члан 139

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: самостално управљање техничким пловним
објектом.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство
у траженом занимању; овлашћење о оспособљености руковалац техничког пловног објекта.

Заповедник брода унутрашње
пловидбе врсте А

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: управљање техничким пловним објектом,
заповедање, одржавање реда и безбедности на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство
у траженом занимању; овлашћење за заповедника брода
врсте А.
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.

KAISER TIM DOO
21000 Нови Сад, Михаила Лалић 13
тел. 063/560-356

Возач такси возила

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1, V, IV, III, II или I степен стручне спреме; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Б категорије.
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву до 31.05.2018.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Услови за пријем у радни однос

Београд, Булевар краља Александра 67

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну
област Електроенергетски системи
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну
област Примењена математика
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област
Енергетски претварачи и погони
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали
услови утврђени су чланом 74 став 10 и чланом 75 став
5 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”
број 88/17) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду.

Асистент за Грађанскоправну ужу
научну област, предмет Облигационо
право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8 или има академски назив магистра наука из
научне области за коју се бира. Избор се врши у складу
са чланом 84 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 88/17) и чланом 109 Статута Факултета.

Асистент за Пословноправну ужу
научну област, предмет Трговинско
право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8 или има академски назив магистра наука из
научне области за коју се бира. Избор се врши у складу
са чланом 84 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 88/17) и чланом 109 Статута Факултета.

Асистент за Пословноправну ужу
научну област, предмет Право
интелектуалне својине
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8 или има академски назив магистра наука из
научне области за коју се бира. Избор се врши у складу
са чланом 84 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 88/17) и чланом 109 Статута Факултета.
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.

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

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

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког
факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе
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Редовни професор за ужу научну
област Кривично право, предмет
Кривично право

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чл. 13 и чл. 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, број 88/2017); 1. да има одговарајуће високо
образовање за наставника средње стручне школе из подручја рада Машинство и обрада метала, Електротехника,
Геологија, рударство и металургија, за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалситичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
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мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно, стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и: 2.
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; 3. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; 4. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
5. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање 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 није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ утврђен Законом о основама система
образовања и васпитања; 7. да има држављанство РС; 8.
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовано-васпитни рад. Изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе у два примерка: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; доказ о држављанству; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ утврђен Законом о основама система
образовања и васпитања; доказ да се против њега не
води кривични поступак; потврду о радном стажу; доказ
о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (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 резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника); биографски подаци
са прегледом кретања у служби. Уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Сви наведени докази саставни су део пријаве на
конкурс, морају бити оверени и не могу бити старији од
6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом, доставља се на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава
на конкурс за директора“.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник хемије

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

УСЛОВИ: кандидати треба да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 140, 142, 143 став 1 и 2 тачка 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник”, број 88/17) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16 и
2/17) и то: професор хемије, дипломирани хемичар, професор биологије - хемије, професор физике - хемије, професор географије - хемије, дипломирани инжењер хемије
аналитички смер, дипломирани инжењер хемије-биооргански смер, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани
хемичар - смер хемијско инжењерство, дипломирани професор хемије - мастер, дипломирани хемичар - професор
хемије и дипломирани хемичар - мастер.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник историје

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

УСЛОВИ: кандидати треба да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”, број 88/17) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16
и 2/17) и то: професор историје, дипломирани историчар,
професор историје - географије, дипломирани историчар
- мастер, мастер историчар, лице које је стекло мастер
мора имати претходно завршене основне академске студије историје.
ОСТАЛО: Кандидат треба: 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 језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен и
одштампан пријавни формулар на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова 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 (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или
оверена копија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу), за оне који ово образвање
поседују; они који не поседују, Закон сходно члану 142
став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена фотокопија); да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), доказ одговарајуће високошколске установе о
познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику (оригинал или оверена фотокопија),
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор, избор се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве доставити лично или слати на
наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну
област Органска хемија
Доцент за ужу научну област
Биохемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области за коју се кандидат бира и други услови утврђени Законом о високом образовању, Статутом Хемијског
факултета и осталим општим актима Хемијског факултета
и Универзитета у Београду.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Органска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент докторских
студија и други услови утврђени Законом о високом образовању, Статутом Хемијског факултета и осталим општим
актима Хемијског факултета и Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа да
кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу Закона о високом образовању и остало), достављају се на наведену адресу Факултета, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“

11090 Београд, Омладинско шеталиште 10
тел. 011/2332-882, факс: 011/2332-971

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), односно ако: 1) има одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, 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, 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1 подтачка (2) овог
члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и да: 2)
има дозволу за рад (положен стручни испит или испит
за лиценцу) за наставника, педагога и психолога; 3) има
обуку и положен испит за директора установе (изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност); 4) има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5) има држављанство Републике Србије; 6) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 7) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 8) 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. Доказ да кандидат има психичку,
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Наука и образовање
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључивања уговора којим
се регулише статус изабраног директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора
школе подноси и биографију са кратким прегледом кретања у служби са предлогом програма рада директора
школе, као и доказе о испуњености услова, и то: оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању у
складу са чланом 140 Закона, оверену копију документа
из којег се види да кандидат има дозволу за рад наставника, педагога или психолога, доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству
(оригинал), доказ да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, уверење да
није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1
тачка 3 Закона (оригинал). Уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе, дужан је да (у
овереној копији) достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора
школе”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент практичне наставе за
ужу научну област Алгебра и
математичка логика
на одређено време од 36 месеци

Асистент практичне наставе за ужу
научну област Геометрија
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог
и другог степена завршио са укупном просечном оценом
најмање 8,00 или VII/2 степен стучне спреме, академски
назив магистар наука. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71, ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута Математичког
факултета. Уз молбу потребно је поднети биографију,
оверену копију дипломе и уколико кандидат поседује и списак научних радова и сепарате истих. Молбе са
потребним документима могу се доставити Факултету на
горенаведену адресу или лично предати у Секретаријат
Факултета, Студентски трг 12-16, сваког радног дана од
10 до 15 часова, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”

11250 Београд - Железник
Стјепана Супанца 15
тел. 011/2572-121

Оглас објављен 25.04.2018. године допуњује се у
делу рока трајања и исправно треба да гласи: Рок
за пријем пријава је 15 дана од дана објављивања
огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”
11040 Београд, Бошка Петровића 6
тел. 011/2667-224

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 122,
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017):
да има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе, стечено:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
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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 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; да
има дозволу за рад (лиценцу), наставника, педагога или
психолога; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има положен испит лиценцу за директора школе (кандидат који ту лиценцу не
поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит
за директора школе положи у року од две године од дана
ступања на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; извод из матичне књиге рођених са
холограмом; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за директора;
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - дозволи за рад; потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања и васпитања; уверење из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); уверење из надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику); доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); биографију са
кратким прегледом кретања у служби (необавезно); остала
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се непосредно пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Рок за пријављивање кандидата
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве са потребном документацијом достављају се на горенаведену адресу, лично или поштом, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон
011/2667-224.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Редовни професор за ужу научну
област Хидрогеологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени су одредбама члана 74 став 10 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и одредбама
члана 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
200 од 23.11.2017. године), у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Доставити пријаве са прилозима: биографија, списак стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми, доказ о учешћу
на међународном или домаћем научном скупу, доказ о
објављеном уџбенику или монографији, позивно писмо
за учешће на домаћем или међународном научном скупу,
изјаву о изворности, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству.

Асистент за ужу научну област
Петрологија
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање
8,00 или кандидат који има академски назив магистра
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Наведени услови утврђени су одредбама члана 84 став 1
и став 2 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017). Доставити пријаве са прилозима: биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, уверење о уписаним докторским академским студијама или доказ о прихваћеној теми докторске дисертације за кандидате магистре, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству.

Асистент за ужу научну област
Инжењерска геологија, геомеханика
и геотехничко инжењерство
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање
8,00 или кандидат који има академски назив магистра
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Наведени услови утврђени су одредбама члана 84 став 1
и став 2 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017). Доставити пријаве са прилозима: биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, уверење о уписаним докторским академским студијама или доказ о прихваћеној теми докторске дисертације за кандидате магистре, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу научну
област Мелиорације земљишта
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу научну
област Пољопривредна техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу
научну област Ентомологија и
пољопривредна зоологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању и Статутом Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса: биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа да кандидат
није под истрагом (документа у оригиналу или овереном
препису и не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун, Градски парк 1
www.zemunskagimnazija.edu.rs
тел. 011/2616-915, 316-2680

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 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 и 27/2018 - др. закон): 1) да има
одговарајуће високо образовање за наставника гимназије, 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, трансдисциплинарне струдије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука,
2. на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице из става 1) тачка 1
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат
треба и: 2) да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; 3) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, 4) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања; 7) да има држављанство РС; 8) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем високом степену образовања за наставника
гимназије (овера не може бити старија од 6 месеци); оверену копију уверења о положеном стручном испиту за
наставника или стручног сарадника или оверену копију
обавештења о положеном испиту за лиценцу наставника
или стручног сарадника (овера не може бити старија од 6
месеци); потврду о радном искуству од најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал);
уверење о држављанству РС (оригинал, не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал, на
трајном обрасцу), лекарско уверење којим доказује да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (оригинал, не старији од 6 месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (оригинал, не старији од 6 месеци)
који издаје Министарство унутрашњих послова РС; доказ
о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично
дело или привредни преступ (оригинал потврда), који
издаје привредни суд; доказ о знању српског језика, осим
кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће
образовање; доказ о резулату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника),
уколико постоји; резултат стручно-педагошког надзора
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установе и оцену спољашњег вредновања за кандидате
који су претходно обављали дужност директора установе;
биографске податке са прегледом кретања у служби (није
обавезно) евентуалне доказе о организаторским и другим
квалитетима неопходним за обављање послова директора (није обавезно). Пријаву на конкурс за избор директора, заједно са наведеном документацијом, кандидат доставља школи лично или путем поште. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра се она која је поднета у року
утврђеном конкурсу. Рок почиње да тече првог наредног
дана од дана објављивања конкурса, а завршава се 15.
дана до 20.00 часова. Ако је пријава предата поштом, као
дан пријема сматра се дан када је предата поштанском
оператору. Уколико последњи дан рока пада на дан у
коме школа не ради, рок за пријем пријава истиче када
протекне први наредни дан. Потпуном пријавом сматра се
она која у прилогу садржи сва документа тражена конкурсом, оверена на прописан начин којима кандидат доказује
да је испунио све услове назначене у конкурсу. Министар
у року од 30 дана од дана пријема документације из чл. 99
Статута, врши избор директора школе и доноси решење
о његовом именовању, о чему школа писменим путем
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, доставља се на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на конкурс за директора”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну
област Општа филозофија

предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања етика

Ванредни професор за ужу научну
област Историја Рима
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Општа савремена историја

са 30% радног времена, на одређено време
од 5 година

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

Ванредни професор за ужу научну
област Археологија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Школска педагогија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Историја ликовних уметности
и архитектуре
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Етнологија - антропологија
на одређено време од 5 година

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.

Наставник страног језика за ужу
научну област Шпански језик
на одређено време од 4 године

Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне
области за коју се бира, најмање два стручна односно
научна рада из одговарајуће научне области објављена у
часописима или зборницима са рецензијом (од којих један
може да буде замењен стручним преводом) или објављен
уџбеник, приручник, речник односно монографија; позитивна оцена студената и наставне јединице за педагошки рад и допринос унапређењу наставе и развоју других
делатности наставне јединице и Факултета.
ОСТАЛО: 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.

ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ“
11194 Рушањ, Школска 7
тел. 011/8000-406, 011/8001-406

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има 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; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице које је стекло образовање на студијама другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета као лице
које је стекло образовање на студијама другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) да најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8)
да има положен испит за директора установе (изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност).
ОСТАЛО: 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: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; уверење о држављанству
- оргинал или оверена фотокопија не старија од шест
месеци; извод из матичне књиге рођених - оргинал или
оверена фотокопија не старија од шест месеци; потврду о радном искуству, да има најмање 8 година радног
искуства на пословима образовања и васпитања након
стеченог образовања и васпитања - оригинал не старији
од шест месеци; уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба
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о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето
решење одређивању притвора - оригинал или оверена
фотокопија не старија од шест месеци; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - оригинал или
оверена фотокопија, не старија од шест месеци; уверење
надлежног привредног суда да кандидат није осуђен за
привредни преступ - оригинал или оверена фотокопија,
не старија од шест месеци; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључивања уговора
о међусобним правима, обавезама и одговорностима
директора, пријава на конкурс са радном биографијом и
прегледом кретања у служби са стручним усавршавањем,
план и програм рада директора; доказ о знању српског
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику; извештај просветног саветника ако га поседује; уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, доставља се Основној школи “Аца Милосављевић” у Београду - Рушњу, Школска 7, са називом
„Конкурс за избор директора школе“. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 011/8000-406, 8001-406.

ПУ „ВРТИЋ КАМИЧАК И ДРУГАРИ“
11070 Нови Београд, Нехруова 76
тел.060/051-2969
e-mail: vrtickamicakidrugari@gmail.com

Mедицинска сестра - васпитач, нега
и рад са децом до 3 године
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра васпитач деце. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на
конкурс путем телефона: 060/0512-969.

ППУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦЕ“
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 68
тел. 062/474-104
e- mail: vrticpcelice@gmail.com

Главни васпитач групе
УСЛОВИ: VII, VI/2 степен стручне спреме, дипломирани
васпитач или струковни васпитач; без обзира на радно
искуство. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс на мејл адресу: vrticpcelice@gmail.com и путем телефона на број 062/474-104.

ПУ „ЧАРОЛИЈА“
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 44
e-mail: decijivrticcarolija@yahoo.com

Васпитач

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме, дипломирани
васпитач, васпитач; свирање неког инструмента, пожељно радно искуство. Пробни рад од 1 месеца. Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Рок за пријаву на конкурс је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве на конкурс путем имејл адресе: decijivrticcarolija@
yahoo.com.

САЈМОВИ
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ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
Београд, Луја Адамича 4

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) има 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; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице које је стекло образовање на студијама другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета као лице
које је стекло образовање на студијама другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) 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 /настава се изводи искључиво на српском језику; 6) има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8)
положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба обавезно
да поднесе предлог програма рада школе у периоду од 4
године. У оригиналу: уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених са холограмом (за кандидате који су променили
име или презиме после издавања дипломе); потврду о
радном искуству у установи на пословима образовања и
васпитања; уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци);
уверења надлежног суда да против њега није покренут
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
подигнута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од 6 месеци); доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
ученицима (не старије од 6 месеци). Оверен препис или
оверену фотокопију: дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском/
српскохрватском језику); уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту за наставника, васпитача и стручног сарадника; уверења о положеном испиту
за директора установе (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да
у законском року полижи испит за директора школе). Ако
поседује: доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе, ако је стручно-педагошког надзор школе вршен
у време његовог мандата); доказ о разултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног
саветника). Пожељно је доставити и кретања у служби са
биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће

бити разматране. Накнадна достава документације није
могућа. Министар бира директора у року од 30 дана од
дана пријема документације коју му је доставио Школски
одбор и доноси решење о његовом именовању, о чему
школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс.
Пријаве са потребном документацијом достављају се на
адресу школе (Основна школа „Надежда Петровић“, Луја
Адамича 4, Београд), лично или поштом, са назнаком
„Конкурс за избор директора школе”. Ближа обавештења
могу се добити код секретара школе, радним даном од
9.00 до 14.00 часова, на телефон: 011/2604-794.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20
тел. 011/2140-419
e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

Наставник у звању од доцента до
ванредног професора за научну
област Менаџмент и продукција
позоришта, радија и културе,
наставни предмети: Позоришна
продукција, Менаџмент позоришних
фестивала, Менаџмент позоришта,
Стратегијски менаџмент позоришта,
Канали маркетинга уметничких дела
на основним академским студијама и
Менаџмент позоришта 1, 2 на мастер
академским студијама.
УСЛОВИ: доктор наука о драмским уметностима из научне области менаџмент позоришта; као и други услови за
избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор
наставника на универзитету и Минималним условима за
избор наставника ФДУ.

Наставник у звању доцента за
уметничку област Позоришта и
радио режија, наставни предмети
Радио режија, Основи позоришне
режије и Позоришна режија
УСЛОВИ: дипломирани позоришни и радио редитељ
факултет драмских уметности или мастер драмски и
аудио-визуелни уметник из области позоришне и радио
режије ФДУ; значајно искуство из области позоришне и
радио режије документовано програмима са битних позоришних фестивала на којима је кандидат учествовао и
критикама из релевантних медија; као и други услови за
избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор
наставника на универзитету и Минималним условима за
избор наставника ФДУ.

Сарадник у звању асистента за
уметничку област Филмска и
телевизијска продукција, наставни
предмет Телевизијска продукција
УСЛОВИ: дипломирани филмски и телевизијски продуцент ФДУ или мастер драмски и аудио-визуелни уметник
из области филмске и телевизијске продукције ФДУ; уписане докторске академске студије ФДУ; као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом
образовању и Статутом ФДУ.

Сарадник у звању стручног
сарадника за уметничку област
Камера, наставни предмети Филмска
слика и Телевизијска слика
УСЛОВИ: дипломирани филмски и телевизијски сниматељ ФДУ или дипломирани драмски и аудио-визуелни
уметник из области камере ФДУ или мастер драмски и
аудио-визуелни уметник из области камере ФДУ; као и
други услови за избор сарадника предвиђени Законом о
високом образовању и Статутом ФДУ.

Сарадник у звању виши стручни
сарадник за уметничку област
Филмска и телевизијска монтажа
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Наука и образовање
УСЛОВИ: дипломирани филмски и телевизијски монтажер факултет драмских уметности или дипломирани
драмски и аудиовизуелни уметник из области ФТВ монтаже ФДУ или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из
области ФТВ монтаже ФДУ, као и други услови за избор
сарадника предвиђени законом о високом образоању и
статутом ФДУ.

Сарадник у звању асистента за
научну област Историја и теорија
драмских уметности, медија
и културе, наставни предмети
Историја светског позоришта и
драме, Историја јужнословенског
позоришта и драме и Историја
српског позоришта и драме
УСЛОВИ: дипломирани драматург факултет драмских
уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник
из области драматургије ФДУ; уписане докторске научне
студије фду; као и други услови за избор сарадника предвиђени законом о високом образовању и статутом ФДУ.
ОСТАЛО: Напомена: избор се врши према Закону о високом образовању, Статуту факултета драмских уметности,
Минималним условима за избор наставника на универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских уметности у Београду. Рад се заснива на
одређено време. Рок за пријављивање кандидата на
оглас је 8 дана.

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

Доцент за ужу научну област
Политичка теорија, политичка
историја и методологија политичких
наука
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне
спреме, односно докторат наука из уже научне области
за коју се бира, као и да испуњавају услове предвиђене
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, 88/17),
Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање доцента и Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 192 од 01. јула 2016. године, 195 од 22.09.2016.
године, бр. 197 од 20.03.2017. год., 21.06.2017. год. и од
15.11.2017. године). Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним
актима), доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни
да доставе и својеручно потписану изјаву о изворности
која је у електронском облику доступна на линку www.fpn.
bg.ac.rs/5010. Кандидатима који поднесу благовремене и
потпуне пријаве и који испуњавају услове конкурса организоваће се приступно предавање у складу са Одлуком о
извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“ бр. 195. од 22.
09. 2016. године). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН ХРИСТИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175
тел. 011/8244-191
тел./факс: 011/8230-358

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице
које има: 1. стечено високо образовање за наставника
основне музичке школе , за педагога и психолога:1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање почев

Бесплатна публикација о запошљавању

од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. дозволу за рад (лиценцу за наставника или стручног
сарадника); 3. обуку и положен испит за директора школе
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора установе положи у року од две године од дана ступања на дужност); 4.
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,након стеченог одговарајућег образовања; 5. психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 6. доказ да није правоснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности, 7. доказ да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од намње три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање мита ,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе , против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
8. држављанство Републике Србије и 9. доказ да зна српски језик. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са напред наведеним одговарајућим високим
образовањем, дужност директора школе може да обавља
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 и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању за наставника основне музичке школе, педагога и психолога; оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту или обавештења о положеном
испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника;
доказ о држављанству (оригинал или оверена фотокопија
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) - доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије; доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ (потврда привредног суда); доказ - потврда
о годинама проведеним на раду у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; доказ о знању српског језика осим за кандидате који су на српском језику стекли одговарајуће образовање; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника); уколико
је кандидат претходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно). Пријава на конкурс,
са доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу школе. Рок за подношење пријаве на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Рок у коме се доноси одлука о избору директора. Министар
ће именовати директора школе на период од четири године у року од 30 дана од дана пријема образложене листе
кандидата и Предлога Школског одбора за избор директора школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Додатне информације о конкурсу кандидат може добити од секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,ВОЈВОДА МИШИЋ”

11000 Београд, Др Милутина Ивковића 4
тел. 011/2647-742

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“, 88/17): 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-

гог 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. 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; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8)
да има положен испит за директора установе. Уз пријаву
на конкурс кандидат је у обавези да приложи: 1. оверен
препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. оверен препис/оверену
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; 3. оригинал/оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у
области образовања (не старију од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног 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); 5.оригинал/оверену фотокопију уверења
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); 6. оригинал/оверену фотокопију уверења
о држављанству ( не старије од 6 месеци); 7. оригинал/
оверену фотокопију извода из књиге рођених( не старије
од 6 месеци); 8. доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује, а уколико је кандидат претходно
обављао функцију директора школе и доказ о резултату
стручно педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања; 9. лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 10. пријаву на конкурс, са
радном биографијом и прегледом кретања у служби и
стручним усавршавањем, план и програм рада директора
школе. Доказ о знању српског језика, на коме се остварује
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику.
Кандидат изабран за директора школе који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од 2
године од дана ступања на дужност, у складу са условима
прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и потребном документацијом доставља на адресу школе:
ОШ ,,Војвода Мишић”, Др Милутина Ивковића 4, 11000
Београд, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за
избор директора школе”, лично или путем поште. Рок за
пријављивање 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, радним даном од 9.00 до 14.00 часова, путем телефона 011/2647-742.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II
тел. 011/3370-197

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Архитектонске конструкције

на Департману за архитектонске технологије

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), чланом 74 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18),
Правилником о минималним условима за стицање звања
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наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр.
192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду
од 15.11.2017. године, Статутом Архитектонског факултета у Београду (“Сл. билтен АФ”, бр. 116/17 - пречишћен
текст), Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Архитектонском факултету у Београду (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17) и Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр.
200/18).
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија,
библиографија (списак радова), оверене копије диплома,
оверена копија уверења о држављанству, подносе се на
адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет
улица Булевар краља Александра 73/II, канц. 204 са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана, од дана објављивања конкурса.

ОШ “РАДЕ КОНЧАР”
11080 Земун, Златиборска 44
тел. 011/2107-968

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.
гласник РС” број 88/17): 1) да има одговарајуће високо
образовање за наставника гимназије, за педагога и психолога стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
трансдисциплинарне струдије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за примање или давање мита, за
кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
РС; 5. да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно васпитни рад; 6. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7. да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8.
да има положен испит за директора установе. Комисија
за избор директора цениће и доказ о резултату стручно
-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), као и доказ о резулататима стручно педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања, ако је
кандидат претходно обављао дужност директора школе.
Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: 1. оверен препис/оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. оверен препис/оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 3. потврду
о најмање 8 година рада у области образовања (не старије од 6 месеци); 4. 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);
5. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци); 6. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 7. извод из књиге рођених (не старије
од 6 месеци); 8. доказ о резултату стручно- педагошког
надзора у раду кандидата ( извештај просветног саветника), а уколико је кандидат претходно обављао функцију
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директора школе и доказ о резултату стручно педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 9.
пријаву на конкурс, са радном биографијом и прегледом
кретања у служби и стручним усавршавањем и планом
и програмом рада директора школе. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења
уговора о раду. Доказ о знању српског језика, на коме се
остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. Кнадидат изабран за директора школе који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року
од 2 године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Пријаве на конкурс заједно
са потребном документацијом достављају се на горенаведену адресу, лично или поштом са назнаком „Конкурс
за избор дирекотра школе”. Ближе информације могу се
добити код секретара школе, радним даном од 9.00 до
14.00 часова, путем телефона: 011/2107-968.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента са
докторатом, за ужу научну област
Индустријско ижењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 85 Закона о високом образовању и члана 131 Статута
Универзитета у Београду. Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми: биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или решења о признавању страних
високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми,
списак радова и сепарате објављених радова и потписану
Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izboriu-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биографију и
списак радова доставити и у електронском запису. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице
Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурсa.

Ч АЧ А К
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14

минаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад (лиценцу) за
наставника, васпитача и стручног сарадника, односно
положен стручни испит; да је прошао обуку и положен
испит за директора установе; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ
о обуци и положеном испиту за директора установе (уколико кандидат поседује такав документ, а ако не дужан
је да положи испит за директора у року од две године
од дана ступања на дужност); потврду да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о држављанству Републике Србије и извод из
матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); доказ
да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела (издат по објављивању конкурса); доказ
да није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности (овај доказ достављају само кандидати који су
раније вршили дужност директора установе - издат по
објављивању конкурса); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, извештај просветног саветника
(уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор); резултат стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања школе (овај доказ достављају само кандидати који су раније вршили дужност
директора установе); радну биографију са кратким прегледом кретања у служби. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан
је да у року од две године од дана ступања на дужност
положи испит за директора. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаву на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставити на адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора” или лично
у секретаријату школе, у периоду од 8 до 13 часова сваког
радног дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, лично или путем
телефона: 032/372-004.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140
ст. 1 и 2 и чланом 122 ст. 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017), и то: да поседује одговарајуће образовање из
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања стечено за наставника, педагога или психолога, и то: 1. на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; лице из
става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба и:
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Примењена физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор физичких
наука; доктор наука - физичке науке. Остали услови за
избор у звање наставника утврђени су чланом 74 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
68/15, 87/16 и 88/17), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Агрономског факултета у Чачку и Правилником о организацији и систематизацији послова на Агрономском факултету у Чачку. Напомена: кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс
достави и одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а)
о неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доставе
наведени доказ или не испуњавају овај услов неће се
узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о
радном искуству и друго. Уз пријаву обавезно доставити
прилоге: биографију, списак радова, оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ надлежног органа МУП-а о неосуђиваности и друго.
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs-прописи-универзитетски прописи-документи и акта у области
образовања и наставе), утврђена је обавеза кандидата,
учесника конкурса, да релевантна докумената која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и оба-
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везних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу,
доставља у електронском облику (на компакт диску CD-у),
на начин утврђен овим упутством. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ГЊИЛАНЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДРАГИ ПОПОВИЋ”
Гњилане, Горње Кусце

Директор

на мандатни период од 4 године

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да поседује одговарајуће образовање прописано чланом
140, став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања ове врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) или образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су утврђивали високо образовање до 10.
септембра 2010. године; да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача, стручног
сарадника (за педагога и психолога); положен испит за
директора установе (уколико лице нема положен испит за
директора установе, дужно је да га положи за две године од ступања на дужности); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, нити да је против њега
подигнута оптужница; да има држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о
држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, извод из матичне књиге рођених, не старији од 6
месеци, CV, доказ да кандидат није осуђиван у складу са
чланом 139 став 1 тачка 3 и да се не води истрага против
њега (не старији од 30 дана), доказ о радном стажу, уверење о психичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (не старије од 6 месеци). Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављиивања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на адресу: Техничка школа „Драги Поповић”, Село Горње Кусце, 38250
Гњилане, са назнаком „Конкурс за избор директора”, Конкурсна комисија.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Прековце

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и
став 2 Закона, односно да има одговарајуће образовање,
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 и језик на коме
остварује образовно-васпитни рад; да је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: на студијама другог
степена; на студијама другог степена из научне, односно

Бесплатна публикација о запошљавању

стручне области, за одговарајући предмет, односно групу
предмета; на студијама другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидициплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз чега мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет одн. групу
предмета; на основним студијама у трајању од најмане 4
године по прописима који су уређивали високо школство
до 10. септембра 2005. године. Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона, за наставника те врсте
школе и подручје рада, за педагога и психолога, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 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 Закона, дужност директора школе може да обавља лице: које
има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона,
стечено високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне студије,
специјалистичке струковне студије) студијама од 3 године или вишим образовањем, за наставника те врсте школе; дозволу за рад наставника, васпитача и струковног
сарадника, обуку и положен испит за директора школе,
најмање 10 година у установи образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о
положеном стручном испиту (лиценца - дозвола за рад);
обуку и положен испит за директора; 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 (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
извод из матичне књиге рођених; оквирни план мандата;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, уколико се на конкурс
јави лице које је претходно обављало дужност директора установе. Пријемни формулар за пријаву на конкурс
скинути са сајта Министарства просвете науке и технолошког развоја. Пријаве са комплетном документацијом
достављају се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Прековца, 38255 Ново Брдо, у затвореној коверти, са назнаком:
„Конкурс за избор директора школе“ лично или поштом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање, као и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележника или
органа градске или општинске управе, суда). Ближа обавештења могу се добити од секретара школе, на телефон:
044/512-205.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
35254 Поповац
тел. 035/541-040

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139, чланом 140 став 1 и 2 и чланом 122 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), тј. да има 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, у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; или
2) на основним студијама у трајању од најмање четири

године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за
рад наставника, педагога или психолога (лиценцу или
стручни испит); да има обуку и положен испит за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора
школе положи у року од две године од дана ступања на
дужност); да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат за директора 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 става 4 члана 7 Правилника о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Уз
пријаву на конкурс кандидати подносе: радну биографију; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија); диплому о
стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверен препис/фотокопија); уверење о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (оригинал или оверен
препис/фотокопија); уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак и да није
покренута истрага; уверење издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и уверење привредног суда да кандидат није
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности (сва три уверења оригинал или оверене
фотокопије, не старије од шест месеци), доказ о најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(потврду о радном стажу); уверење о о положеном испиту/лиценци за директора установе (оригинал или оверен
препис/фотокопија); пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да
у законском року положи испит за директора; доказ о
знању српског језика, односно језика на коме се остварује васпитно-образовни рад у обавези су да доставе само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика
(оригинал или оверена фотокопија); уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу,
са назнаком: „Конкурс за директора школе“, у затвореним
ковертама или лично код секретара школе, од 9 до 13
часова. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе и путем телефона: 035/541-040.

Посао се не чека,
посао се тражи
02.05.2018. | Број 775-776 |
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Наука и образовање

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Оглас објављен у публикацији “Послови” 25.04.2018.
године исправља се у делу текста огласа који је дуплиран, односно понавља се део текста од 25. реда
(почиње речима: „на студијама“) па до 47. реда
текста (завршава речима: „слободе против“). Дуплирани део текста се брише.

КИКИНДА
СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11
тел. 0230/81-434
e-mail: sskolank@gmail.com

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање
за наставника за подручја рада саобраћај и трговина,
угоститељство и туризам, педагога и психолога: 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; које има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење); које није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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, за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, које није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности, против кога 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; које има дозволу за рад наставника/
стручног сарадника; обуку и положен испит за директора;
које има држављанство Републике Србије; које зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси:
преглед кретања у служби, биографске податке и податке о стручним и организационим способностима, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, као и друга
уверења којима се доказује испуњеност услова за наставника, односно психолога или педагога; оверену фотокопију
дозволе за рад наставника/ стручног сарадника; оверену
фотокопију уверења о положеној обуци и испиту за директора; потврду да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење/потврду МУП-а да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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, за које није, у складу са
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законом, утврђено дискриминаторно понашање, уверење
основног и вишег суда да 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; уверење
привредног суда да није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности, доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - 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, уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне
карте/биометријски очитана лична карта, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у његовом раду (извештај
просветног саветника), уколико га кандидат за директора
поседује, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата
на конкурсу који је претходно обављао дужност директора
школе. Изабрано лице за директора доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прибавља пре закључења уговора. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс могу се поднети лично
у секретаријату школе или путем поште, на адресу школе:
Краља Петра I Карађорђевића 11, 23330 Нови Кнежевац,
са назнаком “За конкурс за директора”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Додатне
информације о конкурсу могу се добити од секрертара школе на тел. 0230/81-434.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН“
Сушица

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо
образовање стечено: 1) на студијама другог степена мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдициплирарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
- у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника електротехничке школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника;
поседовање лиценце за директора установе (кандидат
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће
бити дужан да испит за директора установе положи у року
од две године од дана ступања на дужност); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за
пријављивање 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, односно извог из матичне књиге рођених); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном

искуству; доказ о несуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; оверен препис/фотокопију
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 038/653-50.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИЋ”
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25
тел. 034/6333-237

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор установе
може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, а то су: стечено одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
(кандидат мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Дужност директора средње стручне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника
ове врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,
дозволу за рад наставника, односно 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.
ОСТАЛО: 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 (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); доказ о поседовању дозволе за
рад (оригинал, или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); потврду
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе); биографске податке са прегледом
кретања у служби; остале доказе о стручности, организаторским и другим способностима и квалитетима. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан
је исти да положи у року до две године од дана ступања
на дужност. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору
кандидата и пријему у радни однос биће донета у законском року. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, путем телефона: 034/6333-237.
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну
област Клиничка психологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет - студије психологије и уписана трећа
година докторских академских студија. Услови утврђени
одговарајућим одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), Статутом Универзитета
у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити:
биографију, потврду о уписаним докторским студијама у
текућој школској години, фотокопију оверених диплома,
списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, у складу са упутством које се
налази на страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ”

34323 Страгари, Жике Пинтера 44
тел. 034/6522-101

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће образовање, прописано
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога: а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 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; б) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005.год. Лице из подтачке (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2. дозвола за рад, односно положен стручни
испит за наставника или стручног сарадника; 3. обука и
пложен испит за директора установе; изабрани кандидат
који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност; 4. најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 6. да лице није
правноснажном сусдском пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 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;
7. држављанство Републике Србије; 8. знање српског
језика односно да: кандидат, наставник разредне наставе, мора имати стечено звање одговарајуће образовање
на српском језику или имати положен испит из српског
језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; кандидат, наставник или стручни сарадник, мора имати стечено средње, више или високо образовање на српском језику или имати положен испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Директор се бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Кандидати који су високо образовање стекли по прописима о
високом образовању почев од 10. септембра 2005. године, подносе оверену фотокопију дипломе и основних и
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мастер студија; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду да
кандидат има најмање осам година радног искуства на
одговарајућим пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања: потврда садржи
податак о радном стажу и пословима које је лице обављало и издаје је установа у којој кандидат ради. Ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој
је кандидат стекао радно искуство у области образовања
и васпитања - оригинал; лекарско уверење о психичкој ,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, не старије од шест месеци у односу на дан
истека конкурса - оригинал, не старији од шест месеци;
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; преглед кретања у служби са биографским подацима; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 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. Школа
прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из 139 ст. 1 тачка 3
Закона. 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 потребном документацијом доставити на адресу
школе: Основна школа „Јулијана Ћатић”, 34323 Страгари,
Жике Пинтера 44, са назнаком „Конкурс за избор директора”. Информације на број телефона: 034/6522-101.

К РА Љ Е В О
ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка бања, Хероја Чајке 18
тел. 036/611-379

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ставови 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС бр. 88/2017) и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ број 108/2015), и то: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника гимназије, педагога или психолога школе, стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице које је
стекло образовање на студијама другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета као лице које је стекло образовање на
студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није 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 правоснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 8) да има лиценцу за директора школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: диплому о стеченом одговарајућем
образовању; уверење надлежне службе Министарства
унутрашњих полова о казненој евиденцији за кривична
дела у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не
старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6
месеци); уверење надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом;
уверење о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу - дозволи за рад наставника и стручног сарадника; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење (не старије
од 6 месеци); потврду надлежне установе да кандидат
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит о знању српског
језика (у обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, остали кандидати доказују овај услов дипломом о стеченом образовању); доказ о похађаном прописаном програму обуке
и положеном испиту за директора установе (дозвола за
рад директора - лиценца), достављају кандидати који су
положили испит за стицање лиценце за директора; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника ако га поседује,
у супротном је потребно доставити потврду надлежне
школске управе да није вршен стручно-педагошки надзор
кандидата; доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата
који је претходно обављао дужност директора школе извештај Министарства просвете, (достављају кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе), у супротном је потребно доставити потврду надлежне
школске управе да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; биографске податке са
прегледом кретања у служби (необавезно); остале доказе
о стручности, организаторским и другим способностима и
квалитетима (необавезно). Тражени докази се достављају
у оригиналу или оверене фотокопије. Кандидат изабран
за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност, у складу са условима прописаним
законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и одштампани формулар заједно
са пријавом на конкурс за избор директора и комплетном
документацијом доставља лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора
школе“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима, већ се доставља
министру ради доношења одлуке о избору директора.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће
узети у разматрање. Ближе информације могу се добити у секретаријату школе лично или позивом на телефон
036/611-379.

ОШ „БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ”
36216 Ново Село
тел.036/631-825

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122,
139 и чл. 140 ст. 1 и 2 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 основне
школе, педагога или психолога школе, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
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године; лице које је стекло образовање на студијама
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета као лице
које је стекло образовање на студијама другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
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; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има лиценцу за
директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
приложи: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140
Закона; доказ о поседовању дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника - лиценцу за рад (оверену копију уверења); доказ о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања - потврду у оригиналу или
овереној фотокопији, најмање 8 година рада у области
образовања (не старије од 6 месеци); доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом лекарско уверење, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак и да
није покренута истрага, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење надлежне службе
Министарства унутрашњих послова о подацима из казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања, у
оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење привредног суда да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, у оригиналу или овереној фотокопији (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених,
у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6
месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако
га кандидат поседује, у супротном потребно је доставити
потврду надлежне Школске управе да није вршен стручно педагошки надзор кандидата, а за кандидате који су
претходно обављали дужност директора школе доказ о
резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања (ако га кандидат поседује); оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако
га кандидат поседује); биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе. Доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику.
Кандидат изабран за директора школе који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност, у складу са условима
прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и
комплетном документацијом доставља лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор
директора школе”. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити у секретаријату школе лично
или позивом на телефон: 036/631-825.
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ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Стручни сарадник - психолог

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка радника са боловања

Наставник српског језика

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка радника са боловања

Стручни сарадник - педагог

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србија; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
образовање наставника, васпитача и стручних сарадника
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
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.
ОСТАЛО: Уз одштампани примерак пријемног формулара који је прописан на званичној интернет страници
Министарства просвете, кандидати су дужни да доставе
следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о
познавању језика на коме се обавља образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику), уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Лекарско уверење кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је
8 дана.

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб
тел. 036/5430-055

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17) треба да испуњава и посебне услове предвиђене
чланом 139 ст. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17) и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/2017).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи, и то: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (са холограмом или оверена фотокопија); оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; лекарско уверење да
лице има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног
одговарајућег испита); извод из казнене евиденције да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична

дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци); потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика (само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Након утврђене
испуњености услова кандидата за пријем у радни однос,
кандидати који су 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. По достављеном
извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве достављати на адресу: ОШ „Милун Ивановић” 36342
Ушће, Милуна Ивановића бб или лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 036/5430-055.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Вранеши
тел. 036/5466-263

Наставник француског језика

са 33% радног времена, на одређено време
до повратка запослене одсутне преко 60 дана,
породиљско боловање

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава
и услове у складу са чл. 139 и чл. 140 став 1 тачка 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17) и има одговарајуће образовање, у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“ бр.11/12 и 15/13). Уз пријаву на
конкурс доставити: уверење о држављанству не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, оригинал
или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о
испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о
основама система образовања и васпитања - за извођење
наставе на српском језику. Копије морају бити оверене,
овера не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење
се доставља по коначности одлуке о озбору кандидата, а
пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним документима слати на
адресу: Основна школа „Бранко Радичевић“ Вранеши. Сва
обавештења на телефон: 036/5466-263.

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА”

37210 Ћићевац, Доситеја Обрадовића 3
тел./факс: 037/811-354
e-mail: decijivrticcicevac@open.telekom.rs

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, 13/17
- УС и 113/17), испуњава и посебне услове прописане чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17) и то: 1) има одговарајуће високо образовање и то стечено на: студијама дру-
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Наука и образовање
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије) и студијама у трајању од три године
или више образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
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 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 (издатао од надлежног суда и МУП-а, оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); доказ да 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 - за пријем у радни однос на радно
место васпитач - не отварати” на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Остале информације могу се добити
од секретара Предшколске установе, на број телефона:
037/811-354.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
- УС и 113/17), испуњава и посебне услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17) и то: 1) има одговарајуће средње образовање (IV степен стручне спреме)
економског смера; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
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 основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17). Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: биографију; оверену фотокопију дипломе о стече-
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ном 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 њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издата
од надлежног суда и МУП-а, оригинал или оверена копија,
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ да
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 кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или
поштом, са назнаком „За конкурс - за пријем у радни однос
на радно место референт за финансијско-рачуноводствене
послове - неотварати”, на горенаведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Остале информације могу се добити од секретара Предшколске установе, на број телефона: 037/811-354.

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“
Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 036/446-700

Наставник дефектолог олигофренолог

на одређено време до повратка одсутног
запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за рад
са децом ментално ометеном у развоју - олигофренолог и
то: високо образовање на студијама другог степена или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17);
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
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Попуњен и одштампан формулар
кандидати достављају са потребном документацијом (оверене фотокопије) о испуњавању услова из текста конкурса за
радно место за које конкуришу. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати у поступку избора кандидата. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”
16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене
са боловања због одржавања трудноће и
породиљског боловања

УСЛОВИ: општи услови су утврђени чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17). Посебни услови: Правилник о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.

11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Пријаву на
конкурс кандидат попуњава и преузима са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са доказима о испуњавању услова конкурса подноси на адресу
школе, са назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Конкурс
ће спровести конкурсна комисија.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси следећу конкурсну
документацију: оверену фотокопију или оригинал дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију или оригинал
извода из матичне књиге рођених (са холограмом); оверену фотокопију или оригинал уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); уверење да лице није осуђивано
из дела из члана 139 ст. 1 тачка 3 ЗОСОВ; потврду о стеченом образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечену на високошколској установи
у току студирања или након дипломирања од најмање 30
бодова од којих 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат
који има положен стручни испит за лиценцу сматра се
да има образовање из наведених научних дисциплина и
доставља потврду да је положио испит за лиценцу (кандидат доставља две потрде - оиригинална, односно оверена копија потврде са факултета о стеченом образовању
и потврду школе у којој је лице обављало праксу односно било у радном односу и стекло 6 бодова праксе или
оверену копију потврде да је положио испит за лиценцу); доказ о познавању српског језика подноси кандидат
који образовање није стекао на српском језику. Лекарско
уверење (не старије од 6 месеци) подноси кандидат пре
закључења уговора о раду. Оверена фотокопија је фотокопија оригиналног документа која се оверава код јавног
бележника. Изузетно, у градовима и опшинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као повереним пословима. Лице
које достави неоверене копије сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом
сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном
конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат доказује
да испуњава услове означене у конкурсу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове,
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на
контакт адресе које су навели у пријавама. Кандидати ће
бити писмено обавештени о одлуци конкурсне комисије
школе, у законом предвиђеном року. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе или на телефон:
016/3488-442.

ОШ „8. ОКТОБАР“
Власотинце, Марка Орешкоивћа 2

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће високо образовање из чл. 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања: 1)
високо образовање на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат 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; да
поседује лиценцу, односно положен стручни испит и да
испуњава остале услове за наставника основне школе,
педагога или психолога; да има обуку и положен испит
за директора; да има најмање осам година радног стажа
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
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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 има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, за директора
основне школе може да буде изабран и наставник са одговарајућим образовањем из члана 140 став 3 закона, за
наставника основне школе, најмање десет година радног
стажа у области образовања и васпитања, дозволу за рад
наставника, обуку и положен испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу; оригинал или фотокопију уверења о положеном испиту за
директора школе (с обзиром да Министарство просвете
није организовало полагање испита за директора школе,
пријава без овог документа неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); потврду о радном
искуству; лекарско уверење којим се доказује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима (не старије од 6 месеци); уверење да
кандидат није осуђиван издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије којим се доказује
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 издато од стране надлежног суда, којим кандидат доказује да
против њега није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(нови образац у оригиналу или овереној фотокопији);
доказ о знању српског језика и језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, уколико
је над њим извршен појединачан стручно педагошки надзор (извештај просветног саветника); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања (за кандидата на конкурсу који је претходно
обављао дужност директора школе); биографске податке са прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Пријаву на конкурс са правно
ваљаним доказима о испуњености услова доставити на
адресу школе, са назнаком „Kомисији за избор директора
школе - пријава на конкурс”. Пријаве се подносе лично
или путем поште на горе наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
телефон: 016/875-450. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Директору школе
мирује радни однос за време трајања два мандата и има
право да се врати на послове које је обављао пре именовања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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НИШ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука за друмски саобраћај, доктор наука саобраћајно инжењерство;
радно искуство: небитно.

Доктор наука заштите животне
средине
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука инжењерство заштите животне средине, доктор наука - науке о заштити животне средине; радно искуство:
небитно.

ног предавања, када је оно Ближим критеријумима за
избор у звања наставника предвиђено као обавезни
услов за избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”,
2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати
су у обавези да факултету доставе документацију којом
доказују да испуњавају услове из овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис дипломе); биографију са библиографијом и
пратећим материјалом; 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. Документацију кандидати подносе на
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле
пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће
се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему
Факултет доноси посебан закључак.

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 49а
тел. 018/254-066

Доктор психолошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - психолошке науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука електроструке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких
наука за електроенергетику; доктор техничких наука за
електротехнику; доктор техничких наука за електронику.

Доктор педагошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - педагошкe науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - рачунарске науке; доктор наука - пословна информатика; доктор техничких наука за рачунарску технику/доктор наука
- електротехника и рачунарство. Радно искуство: небитно.

Доктор наука машинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор машинства
за обраду метала/доктор наука - машинско инжењерство;
доктор техничких наука за машинске конструкције; доктор техничких наука за производно машинство; радно
искуство: небитно.

Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - еколошке науке; радно искуство: небитно.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: 01.09.2018. Кандидати могу
да се обрате послодавцу на наведени број телефона или
имејл адресу.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Производни системи и
технологије
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса
прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом
72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови
конкурса прописани су чланом 74 став 6 и став 8 Закона
о високом образовању, чланом 165 став 6 и став 8 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”,
8/2017) и члановима 25, 26, 27 и 28 Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета
у Нишу”, 3/2017). Декан Факултета ће свим учесницима
овог конкурса обезбедити могућност одржавања приступ-

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове прописане Правилником
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања, и то: да има стечено одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе и подручја рада, за педагога и психолога: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена 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 (лице под овом подтачком
такође 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 најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није: осуђиван правноснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности; осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца; осуђиван правноснажном 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 и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом
- без обзира на изречену кривичну санкцију; утврђено
дискриминаторно понашање, у складу са законом (кандидат не може да буде лице за које је у поступку и на
начин прописан законом утврђено дискриминаторно
понашење); да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност); да има
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом
раду (извештај просветног саветника) уколико је стручно-педагошки надзор обављен; да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (кандидат који је претходно
обављао дужност директора установе у којој је обављен
стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање).
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно става 1 тачка 1 и 2 овог члана, дужност директора основне школе може да обавља лице које испуња-
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ва услове из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте
школе: да кандидат има стечено одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе на студијама
првог степена (основне академске, односно стуковне 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, које
испуњава остале услове за директора школе наведене у
ставу 1 тачке 3 до 10 и под условима из ставова 2 и 3. Уз
пријаву на конкурс, учесник конкурса подноси следеће
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (овера фотокопије, не старија од
6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал извод из
матичне књиге рођених за кандидате који су променили
презиме, односно име после издавања дипломе (оригинал, не старији од 6 месеци од датума објаве конкурса);
оригинал уверења о држављанству Републике Србије
(оригинал, не старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал доказа о радном искуству на пословима
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег
образовања, издата од стране послодавца (оригинал, не
старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оригинал или оверену фотокопију доказа о познавању српског
језика (доставља само кандидат уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, овера не
старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); оверену
фотокопију доказа о положеном испиту за дозволу за рад
наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу)
или уверења о положеном стручном испиту за наставника, васпитача и стручних сарадника (овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса);
оригинал лекарског уверења о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
(оригинал, не старији од датума објаве конкурса); оригинал доказа МУП-а о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана од
датума објаве конкурса); оригинал доказа Основног суда
да није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није предходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита и друга кривична дела против службене дужности; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
(оригинал не старији од датума објаве конкурса); оригинал доказа надлежног Привредног суда да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал не старији од 30 дана од датума
објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидат који је претходно обављао дужност директора установе); оверену
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (само кандидат који поседује извештај
просветног саветника); оверену фотокопију лиценце за
директора установе (уколико кандидат не достави овај
доказ његова пријава се сматра потпуном); биографију
са кратким прегледом кретања у служби (уколико кандидат не достави овај доказ његова пријава се сматра
потпуном); план рада директора за време мандата.
Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се школи на горенаведену адресу, са назнаком
“Конкурс за избор директора школе”. Рок за подношење
пријава на конкурс за избор директора школе је 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне, неблаговремене и/
или неисправне пријаве комисија неће узимати у разматрање. Додатне информације о конкурсу могу се добити
на број телефона: 018/254-066, лице за контакт: Душан
Вељковић, секретар школе.
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ОШ “РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”
18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5
тел. 018/242-352

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и чл. 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да има стечено одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе и подручја рада, за педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и
то: студије другог степена 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 (лице под овом подтачком такође 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 најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није: осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности;
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца; осуђиван правноснажном 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 и друга кривична дела против службене дужности, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом - без
обзира на изречену кривичну санкцију; утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом (кандидат не
може да буде лице за које је у поступку и на начин прописан
законом утврђено дискриминаторно понашење); да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има
обуку и положен испит за директора установе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року до две године од дана ступања на дужност); да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника), уколико је
стручно-педагошки надзор обављен; да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (кандидат који је претходно
обављао дужност директора установе у којој је обављен
стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање).
Предност за избор директора има кандидат који је стекао
неко од звања према прописима из области образовања.
Кандидат 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 доношења оптужног предлога - за кривична дела:
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе
може да обавља лице које испуњава услове из члана 140
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника те врсте школе: да кандидат има стечено
одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе на студијама првог степена (основне академске,
односно стуковне 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 образо-

вања, и које испуњава остале услове за директора школе
наведене у ставу 1. тачке 3 - 10. и под условима из ставова
2. и 3. Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса подноси
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (овера фотокопије не старија
од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал извод из
матичне књиге рођених за кандидате који су променили
презиме односно име после издавања дипломе (оригинал
не старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал доказа о радном искуству на пословима образовања и
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања,
издата од стране послодавца (оригинал не старији од 30
дана од датума објаве конкурса); оригинал уверења о
држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6
месеци од датума објаве конкурса); оригинал или оверену
фотокопију доказа о познавању српског језика (доставља
само кандидат уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, овера не старија од 6 месеци од
датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о
положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача
и стручних сарадника (лиценцу) или уверења о положеном
стручном испиту за наставника, васпитача и стручних
сарадника (овера фотокопије не старија од 6 месеци од
датума објаве конкурса); оригинал лекарског уверења о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (оригинал не старији од датума објаве
конкурса); оригинал доказа МУП-а о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал не старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидат који је претходно обављао
дужност директора установе); оверену фотокопију доказа о
резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (само
кандидат који поседује извештај просветног саветника);
оверену фотокопију лиценце за директора установе (уколико кандидат не достави овај доказ његова пријава се
сматра потпуном); биографију са кратким прегледом кретања у служби; план рада директора за време мандата;
оригинал доказа надлежног Привредног суда да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал не старији од 30 дана од датума објаве
конкурса); оригинал доказа Основног суда да није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал не старији од датума
објаве конкурса). Фотокопије које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријава на
конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се школи на горенаведену адресу, са
назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Пријаве
доставити лично на адресу школе или путем поште. Рок за
подношење пријава на конкурс за избор директора школе
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне,
неблаговремене и/или неисправне пријаве комисија неће
узимати у разматрање.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 29
тел. 018/527-877

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника и то
за рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада
школа, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
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варајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
сагласно Закону о основама система образовања и васпитања кандидат треба да поднесе: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
потврду о радном искуству, односно годинама рада после
стеченог одговарајућег образовања; уверење о некажњавању из суда, СУП-а; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених за кандидате који су променили
презиме, односно име после издавања дипломе; потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (осим кандидата који су
средње, више или високо образовање стекли на српском
језику); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе); лекарско уверење; оверен препис/фотокопију
лиценце за директора установе, односно доказ о обуци
(ако је кандидат поседује); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника за кандидата који подноси пријаву за конкурс
а нису раније обављали дужност директора); преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно); оквирни план рада за време трајања мандата. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва документа морају да буду у оригиналу или
у овереној фотокопији и не враћају се кандидату. Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко телефона:
018/527-877. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком
роду односе се без дискриминације и на особе женског
пола.

ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
Миљковац
18202 Горња Топоница
тел. 018/621-724

Наставник историје

са 35% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 139, чл. 140 и чл. 142 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017) и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” , бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и то: професор
историје; професор историје и географије; дипломирани
историчар; мастер историчар; дипломирани историчар
- мастер. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер, треба да имају завршене
основне академске студије историје. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
све доказе о испуњености услова конкурса подносе на
горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”, у року од
8 дана од дана објављивања овог конкурса. Уз пријаву са
основним подацима, кандидат подноси следећу конкурсну документацију: оверену фотокопију/оригинал дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију/оригинал
извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију/
оригинал уверења о држављанству (не старије од шест
месеци); уверење да лице није осуђивано за дела из чл.
139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (доказ се прибавља у МУП-у);
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (за кандидате који нису стекли одговарајуће
образовање на српском језику); лекарско уверење (подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште на горенаведену адресу.
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Екологија и заштита животне
средине

на Департману за биологију и екологију, на
одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор биолошких наука. Кандидати уз пријаву
треба да доставе: биографију, оверен препис дипломе
о докторату, списак научних радова са библиографским
подацима, као и саме радове (списак радова доставити
и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк), за радно место предвиђено овим
конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне,
одштампају, потпишу и предају образац који се налази на
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник географије

са 6% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави може да изводи лице које је
стекло одговарајућу стручну спрему за извођење наставе географије и звање, у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама (профессор географије, дипломирани географ). Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом за заснивање радног
односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018
- др. закони), као и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова (доказ уверење надлежне установе). Образовање из става 1 овог
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; потписану биографију; оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу), и то: потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије
и психологије; уверење о држављанству (оверен препис/
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен
препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безус-

ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду).
Уверења не могу да буду старија од 6 месеци. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу.

ОШ “СВЕТИ САВА”
18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене директора
школе у првом мандату

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање: високо образовање,
седми степен стручне спреме; има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са 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 родоскнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3) и 4) подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Кандидат уз пријаву треба да достави: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а
за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању;
пријаву на конкурс са кратком биографијом; попуњен
образац пријаве који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. За наставника разредне наставе
може бити изабрано лице које је стекло седми степен
стручне спреме у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи са стеченим звањем: професор разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом;
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу. Неблаговремене и неисправне пријаве
се неће разматрати. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана. У поступку одлучивања о избору кандидата
Комисија врши ужи избор кандидата са којима ће обавити разговор и које ће упутити на претходну психолошку
процену способности за рад са ученицима. Психолошку
процену врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од
8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, Комисија доноси
одлуку о избору. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве
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Наука и образовање
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс наставник разредне наставе на одређено време”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара.
Термини изражени у овом тексту у граматичком мушком
роду подразумевају природни женски и мушки род лица
на која се односе.

услова конкурса слати на адресу: Специјална школа
са домом ученика „Бубањ“ Ниш, Бубањских хероја 3,
са назнаком „Конкурс за директора“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 018/263-154.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „БУБАЊ“

НОВИ ПА ЗАР

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140. став 1 тачка 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник
РС”, бр.88/2107) за наставнике те врсте основне школе,
педагога или психолога, стечено на: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали виоко образовање до 10.
септембра 2005.године; да има дозволу за рад - лиценцу,
односно положен стручни испит за наставника, педагога
или психолога; да је савладао обуку и да има положен
испит за директора установе; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања (да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајњу безусловна казна 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 криивично 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 дискриминаторско понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад. Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника),
као и 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 члана 140 став 1. 2. Закона, дужност
директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за
наствника 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.

18000 Ниш, Бубањских хероја 3
тел. 018/263-154

Директор

за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу образовања прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“ бр.88/2017) и то: 1. да има стечено одговарајуће високо образовање за наставника ове врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне обладсти педагошких наука (лице
под овом подтачком 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; 2) да има
стручну дефектолошку оспособљеност за рад у школи
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом;
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ и то: за привредни преступ у вршењу
раније дужности; за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца; за кривична дела насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примања или давања мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року до две године од дана ступања
на дужност. Уз пријаву кандидат подноси: оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; оверену копију уверења о дефектолошкој оспособљености; оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
уверење о обуци и положеном испиту за директора
школе (изабрани директор који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност); потврду о раду
у установи у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (најмање 8 година); доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - лекарско
уверење; уверење МУП-а о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (не старије од
30 дана); уверење о држављанству РС не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ о
знању српског језика, уколико образовање није стечено на српском језику; кратак преглед кретања у
служби са биографским подацима (адреса становања,
број телефона, адреса електронске поште и др.);
оквирни план рада за време мандата; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања ( само за кандидате који су
претходно обављали дужност директора установе).
Директор се бира на период од четири године. Рок за
достављање пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са доказика о испуњености свих
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ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО“
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене раднице преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 и чланом 142 став 1
Закона о основама система образовња и васпитања
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17 и 3/17), 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети и следећа документа доказ о поседовању
одговарајућег образовања (оверена копија дипломе
или уверење), уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ о
поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова (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 наведених дисциплина и
потребно је да приложи доказ о томе) - кандидат који
нема ово образовање 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; доказ
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су образовање стекли на
језику на којем се остварује образовно- васпитни рад);
уверење о неосуђиваности из МУП-а. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Кандидат је дужан да попуни формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достави школи на горенаведену адресу.
За додатне информације обратите се секретару школе на број: 020/317-020. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс остаје
отворен осам дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

НОВИ СА Д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА “20. ОКТОБАР”
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

Оглас објављен у публикацији “Послови” 18.04.2018.
(број 773) за радно место: библиотекар, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, поништава се у целости.

21460 Врбас, Маршала Тита 118

Директор

на период од 4 године

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис или
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту (дозвола за рад); уверење о обуци и положеном испиту за директора установе; уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопије, не
старије од 6 месеци); потврду да има њамање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања (не старије од
6 месеци); биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверенеа фотокопија не старија од 30 дана); уверење основног суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге. Потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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 дискриминаторско понашање,(оригинал или оверена
фотокопија , не старије од 30 дана); доказа МУП-а о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 139. став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 30 дана); оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника уколико
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Наука и образовање
исти има , а уколико нема потписану изјаву да није имао
стручно-педагошки надзор у раду, уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију); доказ да зна језик на којем се
остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику; пријавни формулар за пријаву на конкурс скинут са интеренет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном,а изабрани кандидат ће бити
у обавези да положи наведени испит у законском року
у складу са условима прописаним чланом 122. Закона о
основама система образовања и вапситања. Одговарајуће
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рада са децом у ученицима подноси се
пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се
неће узети у разматрање као ни фотокопије докумената
која нису оверена од старне надлежног органа (јавног
бележника, органа општинске управе, суда). Ближа обавештења могу се добити код секретара школе од 08.00
до 13.00 часова, на телефон 021/706-431 или путем мејла
школе: omsvrbas@mts.rs. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на горе наведену адресу, у затвореној
коверти са назнаком “Конкурс за избор директора школе”,
лично или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”

21411 Бегеч, Краља Петра I 36

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На расписани конкурс за избор директора могу
се пријавити кандидати који испуњавају услове из члана
140 став 1 и 2, члана 122 и члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 88/2017), члана 7 Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања
(“Сл.гласник РС” бр. 108/2015) и то: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање потребно за рад у основној
школи на студијама другог степена (мастер академске студије,мастер струковне студије, специјалистичке академске студије ), студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне , односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године , по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.;2) да је држављанин Републике Србије;
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1. тачка 3. Закона о
основама система образовања и васпитања и чланом 7
став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања; 4) да није правоснажно осуђиван за привредни преступ утврђен Законом
о основама система образовања и васпитања и Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања; 5) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има
дозволу за рад, односно лиценцу за рад наставника, психолога или педагога; 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора у року од
две године почевши од дана ступања на дужност); 9) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 10) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), кандидат који је претходно обављао дужност
директора установе, дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије; потврде из привредног суда као доказ под
тачком 4. као и потврду под тачком 3. доставља кандидат;
доказ о познавању српског језика као и језика на којем
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се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; оверену копију уверења о положеном
стручном испиту или лиценци; потврду да кандидат има
осам година радног искуства на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарујећег образовања оригинал; оригинал или оверену копију извода из матичних књиге рођених; уколико кандидат не достави доказ о
испуњености услова под тачком 8 (да има обуку и положен испит за директора установе), његова пријава се
неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у
обавези да у законском року положи испит за директора;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности које издаје надлежна здравствена установа
подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора.
У складу са чланом 122. став 6. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл.гласник РС” бр. 88/2017);
изузетно, ако се на конкурс за директора основне школе не пријави ниједан кандидат са одговорајућем образовањем за директора основне школе из члана 140. ст.1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
може да се изабере и лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог Закона за наставника
те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора установе
образовања и васпитања не може да оствари предност
приликом избора ако је у току избора утврђено постојање
услова из члана 7 став 5 Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Све потребне информације могу се добити у секретаријату школе на телефон:021/2998-009. Пријаве на конкурс
са потребним доказима о испуњености услова подносе
се лично или препорученом поштом, на горенаведену
адресу школе, са назнаком “Конкурс за директора”. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови” Националне службе за
запошљавање.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
21471 Равно Село, Маршала Тита 112

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабран кандидат који
испуњава услове прописане чланом 122 став 2 и 5 чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања и то: да има стечено одговарајуће високо образовање за наставника основне школе и подручје рада за
педагога и психолога на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
(лице под овом под тачком такође 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 психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, а за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски језик на
коме се остварује образовно васпитни рад, да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, да има обуку и положен испит за директора

установе (изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност), да има доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника), уколико је стручно педагошки надзор
обављен, да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(кандидат који је предходно обављао дужност директора установе у којој је обављен стручно педагошки надзор
и спољашње вредновање). Изузетно ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат с одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора може бити
изабрано лице које испуњава услове из члана 122 став
6 члана 139 и члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања које поседује одговарајуће
образовање за наставника основне школе, да кандидат
има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске односно струковне
и специјалистичке струковне студије) студијама у трајању
од три године или више образовање, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изечена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, а за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски језик на
коме се остварује образовно васпитни рад, да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, да
има најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања , да има обуку и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност), да има доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника), уколико је стручно педагошки надзор
обављен, да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(кандидат који је предходно обављао дужност директора
установе у којој је обављен стручно педагошки надзор и
спољашње вредновање).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесник конкурса подноси
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (овера фотокопије не старија
од шест месеци од датума објаве конкурса), оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из
научне односно стручне области за одговарајући предмет
односно групу предмета (само учесник конкурса који има
завршене студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које које
комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне
области или области педагошких наука - (овера дипломе
не старија од шест месеци од датума објаве конкурса),
оригинал извод или оверена фотокопија МКР за кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе (оргинал или фотокопија не старији од шест
месеци од датума објављивања конкурса), оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (оригинал или фотокопија не старији од шест
месеци од датума објаве конкурса), оригинал или оверену
фотокопију доказа о познавању српског језика (доставља
само кандидат уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику - овера фотокопије не старија од
6 месеци од датума објаве конкурса), оверену фотокопију
доказа о положеном испиту за рад наставника , васпитача
и стручних сарадника (лиценцу) или уверења о положеном
стручном испиту за наставника, васпитача или стручних
сарадника (овера фотокопија не старија од шест месеци од
датума објаве конкурса), оригинал доказа МУП-а о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 (оригинал или оверена фотокопија
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не старије од 30 дана од дана објављивања конкурса),
оригинал или оверена фотокопија надлежног привредног
суда да није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (оригинал или фотокопија не
старији од 30 дана од датума објаве конкурса) оригинал
или оверена фотокопија доказа основног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није предходила истрага или доношењем решења о
утврђивању притвора пре подношења оптужног предлога
за кривична дела насиље у породици, одузимања малолетног лица , запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примања и давања мита
и друга кривична дела против службене дужности, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију (оригинал или фотокопија не
старији од тридесет дана од дана објаве конкурса), оригинал доказа о радном искуству на пословима образовања
и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања,
издат од стране послодавца (не старији од тридесет дана
од дана објаве конкурса). Оверену фотокопију доказа о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидат који је предходно обављао дужност директора установе у којој је
обављен стручно педагошки надзор и спољашње вредновање) односно оригинал доказа установе ако надзор није
обављен, оверену фотокопију доказа о резултату стручно педагошког надзора о свом раду (извештај просветног
саветника), само кандидат који је имао стручно-педагошки
надзор о свом раду, оверену фотокопију лиценце за директора установе (уколико кандидат не достави овај доказ
његова пријава се сматра потпуном, биографију са кратким прегледом кретања у служби, план рада директора за
време мандата. Оригинал лекарског уверења о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима приликом закључења уговора о раду не старији
од датума објаве конкурса. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати у разматрање. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве
неће бити узете у разматрање. Све додатне информације
у вези са конкурсом можете добити у секретаријату установе позивом на тел. 021/2022-016 у периоду од 08 до 13
часова. Одлуку о избору директора доноси Министар у року
од 30 дана од дана пријема документације. Пријаве доставити лично или поштом у затвореној коверти са назнаком
“не отварати конкурс за избор директора” на горе наведену
адресу школе. Рок за пријаву на конкурс 15 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
РАДОСНО ДЕТИЊСТВО
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач

на одређено време, у складу са чланом 155
Закона о основама система образовања и
васпитања, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
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 27/2018) 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 најмање четири године
по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године - васпитач, у складу са Законом. 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. 88/2017и 27/2018).
ОСТАЛО: 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
МУПа. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6
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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 наведену адресу, “За
конкурс” са назнаком радног места за које се кандидат
пријављује.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

21208 Сремска Каменица, Школска 3

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора основне школе
може да се пријави кандидат који испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/17) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 108/2015) и
то: да има одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије по пропису који је уређивао високо образовање
почев од 10.септембра 2005г) или основним студијама у
трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.септембра 2005. за наставника
или стручног сарадника у основној школи ( члан 140. ст.
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања); да поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног сарадника; да је прошао обуку и има положен испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од ступања на дужност); најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања после стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање што онемогућава рад у образовању и
да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
приложи следеће доказе: 1) оригинал или оверену копију
дипломе о стеченом образовању, 2) оригинал или оверену копију дозволе за рад наставника или стручног сарадника, 3) оригинал или оверену копију уверења о положеном испиту за директора (пријава која не садржи ово
уверење се неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити дужан да у законском року положи испит
за директора) 4) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 5) оригинал или оверену копију уверења надлежног
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), 6) оригинал или оверену копију
уверења привредног суда да кандидат није осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије
од 6 месеци), 7) оригинал или оверену копију уверења да
кандидат није правоснажно осуђен за дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања ( не старије од 6 месеци), 8) оригинал потврда
о радном искуству -најмање 8 година на пословима образовања после одговарајућег образовања, (потврду издаје
тренутни послодавац на основу увида у радну књижицу
или доставити оверену копију радне књижице ако кандидат није у радном односу), 9) оригинал или оверену копију
уверења о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику), 10) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених на
новом обрасцу, 11) фотокопију личне карте или очитана
лична карта, 12) оригинал посебног лекарског уверења
(не старије од 6 месеци) да је кандидат психички, физички и здравствено способан да ради са децом и ученицима (доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора). Поред наведеног, кандидат треба да достави

краћу биографију са кратким прегледом кретња у служби
и предлогом програма рада директора школе, као и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, уколико постоји) и
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе. Комисија за избор директора ће обавити интервју са
пријављеним кандидатима, који испуњавају услове конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Неоверене копије се неће узимати у разматрање. Решење о именовању директора биће достављено свим учесницима конкурса, у законом предвиђеном
року. Додатне информације о конкурсу могу се добити
од секретара школе Јелене Скоко, контакт телефон 021/
464-506. Пријаве се достављају у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса непосредно у секретеријату школе
и поштом на горе наведену адресу, са назнаком “Конкурс
за директора школе”.

ПУ “ЛАБУД ПЕЈОВИЋ”
21220 Бечеј, Милоша Црњанског 72

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена за васпитача или стручног сарадника (мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије) или образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача
или стручног сарадника (по врсти педагог, психолог или
други стручни сарадник), у складу са чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има дозволу за рад васпитача или стручног сараника
- лиценца; да има обуку и положен испит за директора
- изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност; да има најмање 8 (осам) година рада
у предшколској установи на пословим васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примања мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад. Дужност директора предшколске
установе може да обавља и лице које има: одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне
академске студије, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), на студијама у трајању од три године
или вишим образовањем за васпитача, у складу са чланом 140 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања, као и да испуњава
услове набројане под тачком 2, 3, 5, 6, 7 и 8.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140
Закона; оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу за васпитача или стручног сарадника;
оргинал или оверену фотокопију потврде предшколске
установе о годинама на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; оргинал или оверена фотокопија уверења о некажњавању
издату од стране надлежног суда -не старије од 6 месеца рачунајући од дана расписивања конкурса; оргинал
или оверена фотокопија уверења из казнене евиденције
издату од стране надлежног МУП-а - не старије од 6
месеца рачунајући од дана расписивања конкурса; оргинал или оверена фотокопија о некажњавању издату од
стране Привредног суда у Новом Саду - не старије од 6
месеца рачунајући од дана расписивања конкурса; оргинал или оверена фотокпија уверења о држављанству
Републике Србије - не старије од 6 месеци; оргинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
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за кандидате који су променили презиме односно име
после издавања дипломе - на обрасцу МКР са холограмом; доказ о резултатима стручно педагошког надзора
предшколске установе и оцену спољашњег вредновања
за кандидата на конкурсу који је претходнпо ообављао
дужност директора предшколске установе - оверена
фотокопија извештаја; доказ о познавању српског језика
и језика на којем остварује васпитно-образовни рад, у
складу са чланом 141. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања - оверена фотокопија сведочанства или дипломе да је кандидат стекао средње,
више или високо образовање на језику на коме се остварује рад или оверена копија потврде о положеном испиту из језика са методиком, по програму одговарајуће
високошколске установе; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора предшколске установе; уколико кандидат има
положен испит за директора прилаже оргинал или оверену фотокопију о истом; оцењује се и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника) - доказ треба предати у оргиналу
или овереној фотокопији; лекарско уверење - може из
досијеа (кандидат који буде изабран ће накнадно, пре
закључења уговора да достави ново уверење не старије
од 6 месеци); евентуалне друге доказе о својим стручним и организационим способностима. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, не старије од 6 месеци, прилаже
кандидат који буде изабран за директора пред ступање
на дужност и потписивање уговора о уређивању међусобних права и обавеза. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Предшколске установе
преко телефона 021/6912-396 или на адреси ПУ “Лабуд
Пејовић” Бечеј, Милоша Црњанског 72, Бечеј, сваког
радног дана од 8.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање на
конкурс је 30 дана од дана објављивања огласа конкурса
у новинама “Послови”.

ГИМНАЗИЈА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Његошева 22

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017) и чланом 2 и 7 Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 108/2015), односно
да има: одговарајуће високо образовање за наставника
гимназије, педагога или психолога стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије специјалистичке струковне студије) и
то: (а) студије другог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет односно групе предмета; (б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне области
или области педагошких наука, са завршеним студијама
првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005
године. Кандидат треба имати и: дозволу за рад наставника васпитача и стручног сарадника (лиценца); најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело закоје је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да има држављанство РС; да зна српски јези и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има
обуку и положен испит за директора установе. Изабрани
директор који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року до две године од дана ступања
на дужност.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у два примерка: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту за рад наставника васпитача и стручног сарадника; оверен препис/фотокопију уверења о држављанству;
оверен препис/фотокопију уверења да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело; оверен препис/фотокопију уверења да није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; оверен препис/фотокопију уверења да се против њега
не води кривични поступак; оверен препис/фотокопију
потврде о раду у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања у
трајању од најмање осам година; оверен препис/фотокопију уверења о познавању српског језика и језика на којем
изводи образовно васпитни рад (уколико кандидат није
стекао средње више или високо образовање на српском
језику у обавези је да достаи доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); оверен препис/фотокопију извештаја о
резултату стручно педагошког надзора о раду кандидата
(извештај просветног саветника); биографски подаци са
прегледом кретања у служби; доказ да кандидат има психичку физичку и здравствену споспобност за рад са децом
и ученицима се прибавља пре закључења уговора о
међусобним правима и обавезама. Уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Сви наведени докази који су саставни део пријаве
на конкурс морају бити оверени и не могу бити старији од
6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријава на конкурс за избор директора заједно са потребном документацијом доставља се
на горе наведену адресу. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у службеној публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године, односно до 31.08.2018.
године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако има:
1) одговарајуће образовање (IV степен стручне спреме);
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
родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад и ако има: завршен програм обуке за педагошког асистента, обавезно познавање ромско-румунског
језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са основним биографским
подацима, кандидат треба да приложи доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6
месеци); уверење односно извод из казнене евиденције да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-

ном, утврђено дискриминаторско понашање (не старије
од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат прибавља
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Више информација на
телефон, 021/771-770. Напомена: пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу установе.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21000 Нови Сад, Булевар деспота Стефана 8

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора основне школе може да буде
изабрано лице које испуњава следеће услове: да има
одговарајуће високо образовање за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога (члан 140
став 1, 2 Закона о основама система образовања и васпитања); на студијама другог степена (мастер академске,
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 инетердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који 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.
год.ф; да има дозволу за рад - лиценца или стручни испит
за наставника или стручног сарадника); да има обуку и
положен испит за директора; најмање осам година рада
у школи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ утврђен Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања, у вршењу раније дужности; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да
приложе следећу документацију; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника или стручног сарадника; оригинал
или оверену фотокопију дозволе за рад наставникалиценце или стручног испита за наставника или стручног
сарадника; оригинал или оверену фотокопију уверења
о савладаном одговарајућем акредитованом програму
обуке и положеном испиту за директора школе ( пријава која не садржи доказ/ уверење о савладаној обуци и
положеном испиту за директора шјколе неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року од две године положи испит за директора школе); потврду да има најмање осам година рада у
установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (издаје установа у којој је кандидат
стекао радно искуство у области образовања и васпитања); уверење/потврду (оригинал) надлежног Привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности ( не старије од 6
месеци); уверење /потврду из надлежне службе МУП-а да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злосзављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са зако-
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Наука и образовање
ном утврђено дискриминаторно понашање; уколико се
на конкурс пријавило лице које је претходно обављало
дужност директора, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима- лекарско уверење
које издаје надлежна здравствена установа- доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама; доказ о познавању српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, кандидат досатвља само, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику и као доказ досатавља
оригилан/оверену фотокопију уверења/потврде одговарајуће високошколске установе о положеном испиту
из српског језика; оригинал/оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби, с предлогом програма рада у
будућем мандатном периоду директора школе; фотокопију личне карте. Кандидат је у обавези да поред наведених доказа достави и: Уверење/потврду (оригинал)
из надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела из чл. 7. став 4. Правилника о ближим условимаза избор директора установа образовања и васпитања
( не старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узети у разматрање. Конкурс објавити
у листу “Послови” Националне службе за запошљавање
Републике Србије. Решење о именовању директора ће
бити достављено свим учесницима конкурса у законом
предвиђеном року. Кандидати подносе пријаву са доказима о испуњавању услова у затвореној коверти са назнаком “пријава на конкурс за избор директора” на горе
наведену адресу. Рок за подношење пријава кандидата
на конкурс за избор директора школе износи 15 дана од
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ”
21214 Сириг, Новосадска 1

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице
које: има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога стечено: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005.године; лице које је стекло студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука мора да има звршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; има дозволу за рад за
наставника 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; има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме
остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наве-
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дених услова, има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 истог закона за наставника основне школе, то јест
високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године,
или вишим образовањем за наставника основне школе,
дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за
директора школе и најмање десет година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање
и васпитање, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: пријаву на конкурс са биографским подацима, односно радном биографијом; оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о годинама рада у области образовања после стеченог одговарајућег образовања; уверење основног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење МУП-а да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (може из досијеа запосленог, а изабрани кандидат ће накнадно, пре закључења
уговора, доставити ново лекарско уверење); уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверену
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника),
уколико га поседује, односно потписану изјаву да није
имао стручно-педагошки надзор у раду; за кандидате који
су претходно обављали дужност директора школе доказ
о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања; оверену фотокопију лиценце
за директора (ако је кандидат поседује); доказ о знању
српског језика, уколико високо образовање није стечено
на српском језику (оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем или вишем образовању на српском језику
или потврда одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика). Приложене фотокопије треба да буду оверене од стране јавног
бележника. Кандидат изабран за директора школе који
нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом.Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и
комплетном документацијом доставља лично или поштом
на горе наведену адресу школе, са назнаком “Конкурс за
избор директора школе”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе на телефон бр.
021/849-018. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Романистика
УСЛОВИ: Потребна документација: наставника (сва
звања)-универзитетски професор: пријаву на конкурс у
слободној форми; оверену фотокопију дипломе доктора
наука; биографију састављену на основу упитника који
се може преузети са веб сајта Факултета http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje(подаци о кандидату пријављеном на конкурс
за избор у звање наставника Универзитета) у папирном
облику и електронски на цд-у); податке о досадашњем
раду; списак стручних и научних радова као и саме
радове (у папирном или електронском облику на цд-у);

податке о студенсткој евалуацији; друге прилоге којим се
доказује испуњеност услова за избор у звање наставника,
а који су предвиђени Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета
у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/35-pravilnici-2 Ближи услови за избор
у звање одређени су члановима 121-129 Статута Филозофског факултета, Правилником о ближим минималним
условима за избор у звања наставника Универзитета у
Новом Саду https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-zizb-r-u-zv-nj-n-s-vni и Статутом Универзитета у Новом Саду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова
доставити на горе наведену адресу. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
Послови.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник за ужу научну област
Инжењерство заштите животне
средине

на одређено време од 5 година и избор
у звање наставника у звању ванредног
професора или на неодређено време и
избор у звање наставника у звању редовног
професора

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

Наставник за ужу научну област
Машине алатке, технолошки
системи и аутоматизација поступака
пројектовања
на одређено време од 5 година и избор
у звање наставника у звању ванредног
професора или на неодређено време и
избор у звање наставника у звању редовног
професора

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

Наставник за ужу научну област
Машински елементи, механизми и
инжењерске графичке комуникације
на одређено време од 5 година и избор
у звање наставника у звању ванредног
професора или на неодређено време и
избор у звање наставника у звању редовног
професора

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

Наставник за ужу научну област
Саобраћајнице

на одређено време од 5 година и избор
наставника у звању доцента или ванредног
професора

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

Наставник за ужу научну област
Електрична мерења, метрологија и
биомедицина
на одређено време од 5 година и избор
наставника у звању доцента или ванредног
професора

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електрична
мерења - електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду
и Факултета техничких наука.
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Наставник за ужу научну област
Конструкције у грађевинарству

на одређено време од 5 година и избор
наставника у звању доцента или ванредног
професора

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

Наставник за ужу научну област
Примењене рачунарске науке и
информатика

на одређено време од 5 година и избор у
звање наставника у звању доцента

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

Наставник за ужу научну област
Геодезија

на одређено време од 5 година и избор у
звање наставника у звању доцента

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

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Материјали и
технологије спајања
на одређено време од 3 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке,
услови прописани чланом 84. 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.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3
тел./факс: 013/346-023

Наставник математике

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене преко 60 дана, са 88,89%
радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако: 1) има одговарајуће
високо образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
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88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017), и 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 еометрије), 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; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Пријаве доставити на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај” Панчево, Змај Јове Јовановића 3, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, са назнаком “За конкурс”. На конкурс је потребно
доставити: попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете (формулар је
доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc); потписану пријаву са биографијом;
оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); оригинал или оверену фотокопију
извода из МК држављана, не старија од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија извода из МК рођених; извод
из казнене евиденције, који издаје МУП Србије, као доказ
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика, као језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они
познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад).
Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања, о чему ће кандидати бити
обавештени на бројеве телефона које су навели у својим
пријавама. Разговор с кандидатима ће се обавити у просторијама школе, а о месту и времену ће бити благовремено обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Наставник: корепетиција класичног
балета

за рад у основној школи, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана,
(породиљско одсуство) до повратка запослене

Наставник: професор енглеског
језика

за рад у средњој школи, са 11% радног
времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана (трудничко
боловање и породиљско одсуство), од
01.09.2018. године, до њеног повратка

Наставник основа игре

за рад у основној школи, са 20% радног
времена, на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству, односно
одсутне преко 60 дана, до 31.08.2018. године,
радно место је у Алибунару

Наставник класичног балета

за рад у основној школи, са 85% радног
времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана (трудничко
боловање и породиљско одсуство), од
01.09.2018. године до повратка одсутне,
радно место је у Зрењанину

Наставник корепетитор класичног
балета

за рад у основној школи, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана, (породиљско одсуство), од 01.09.2018.
године до повратка одсутне, радно место је у
Зрењанину

УСЛОВИ: Услови за наведено радно место, односно степен стручне спреме које кандидат мора да има одређени
су Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“ број 11/2012 и 18/2013) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
8/2015,11/2016,13/2016 - испр., 13/2016 и 2/2017). Кандидати који немају положен стручни испит или лиценцу за
рад, у обавези су да положе лиценцу у року од 1 године,
односно најдуже 2 године. За кандидате - корепетиција
класичног балета, класичан балет - биће организована
аудиција - провера радне способности. Услови су регулисани и чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017 године), у радни однос у школи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психофизичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, оверену копију доказа
о завршеној школи, оверену копију извода из матичне
књиге рођених. 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. Пријаве доставити на адресу: Балетска школа „Димитрије Парлић” Панчево, Жарка
Зрењанина 25. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса.
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ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ”
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5
тел/факс: 013/301-120, 344-483

Наставник латинског језика са
33% радног времена - 6 часова и
наставник грађанског васпитања са
40% радног времена - 8 часова
на одређено време до повратка на рад
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Прописани чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл гласник РС” бр. 88/2017);
одговарајуће високо образовање, прописано чл. 140
наведеног Закона и члан 2 став 1 тачка 5 Правилника
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 11/2017) - латински језик и тачка 21) грађанско васпитање. Кандидати треба обавезно да доставе:
пријаву на конкурс. кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници министарства надлежног за просвету, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају гимназији. Формулар је доступан у делу: ново
на сајту, на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc;
диплому (уверење) о стеченом високом образовању
(оверену фотокопију) у складу са члан 2 став 1 тачка 5
латински језик и тачка 21 грађанско васпитање, Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије из научен односно стручне области за одговоарајући предмет
- латински језик. Уколико кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са европским системом преноса бодова, да као 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. 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); потврде 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 образовање или положен испит из српског језика),
оригинал или оверену фотокопију; краћу биографију са
подацима о пословима које је кандидат обављао (CV).
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 адресу: Гимназија „Урош
Предић“ Панчево, Игњата Барајевца 5. Информације на
телефон: 013/301-120 или 344-483.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26000 Панчево, Владимира Жестића 21
тел./факс: 013/352-663
e-mail: os.bradicevic@ mts.rs

Спремачица

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања,
(даље: Закон): да има одговарајуће образовање (I степен
стручне спреме, завршена основна школа), 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: уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
обавезно достави: пријавни формулар, доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања; уверење
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија;
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија, оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела чл. 139. став 1. тачка 3) Закона, оригинал или оверену фотокопију доказа да је стекао
образовање на српском језику или је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе (диплома/уверење издато на српском језику
која се приложи као доказ о одговарајућем образовању
сматра се доказом о знању српског језика); лекарско уверење, односно доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал
или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 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 адресу: ОШ
„Бранко Радичевић”, 26000 Панчево, Владимира Жестића
21. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПИРОТ
ОШ „8. СЕПТЕМБАР“

18300 Пирот, Данила Киша 21
тел. 010/345-211

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017): 1) да има одговарајуће високо образовање из
члана140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1. на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или 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; 2) да има дозволу за рад, односно положен стручни

испит за наставника или стручног сарадника; 3) да има
обуку и положен испит за директора школе (документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од 2 године од
дана ступања на дужност положи наведени испит); 4) да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 6) да није правоснажном судском пресудом осуђиван за кривично дело
за које је изречена безусловна казна 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; 7) да има
држављанство Републике Србије; 8) да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(дозволи за рад); потврду о раду у области образовања
и васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци; уверење суда да није под истрагом, нити да је
против кандидата подигнута оптужница, не старије од 6
месеци; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом, не старије од 6 месеци; уверење о знању српског
језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; 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; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у свом раду извештај просветног саветника; биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава са потребном документацијом и доказима о испуњености услова подноси се на горенаведену
адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора”. Сва
обавештења се могу добити у секретаријату школе, на
телефон 010/345-211.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел./факс: 012/667-056
e-mail: os.misazivanovic@gmail.com

Професор разредне наставе

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 члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/2018 - др.закони) и то:
одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/2018-др.закони),
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); 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 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 заштитећних међународним правом, без
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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”.
Контакт телефон: 012/667-056.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Васпитач на реализацији
припремног предшколског програма
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 72,5% радног
времена

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; положен стручни испит, односно испит
за лиценцу; 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 кандидат није осуђиван
(уверење МУП-а); пријавни формулар (образац пријавног
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати
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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 горнаведену адресу,
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара ПУ и преко
телефона 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Спремачица

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)
I степен стручне спреме, завршена основна школа; 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
родоскрнављење, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и 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.
ОСТАЛО: 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 кандидат није осуђиван (уверење МУП-а),
пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког 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 горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс за спремачицу”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара ПУ и преко телефона 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Наставник француског језика

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

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС”бр. 88/2017) стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), у складу са Законом
о високом образовању, односно образовање стечено на

основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године. 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 и стручни сарадник 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. 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); лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора); 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. Кандидат мора да зна српски
језик. Рок за пријављивање је 8 дана од дана званичног
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „НАША РАДОСТ“

18420 Блаце, Браће Вуксановић 20
тел. 027/371-268

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може да
буде изабрано лице које има одговарајуће високо образовање предвиђено чл. 140 став 1 став 2 и Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача или
стручног сарадника и најмање осам година радног стажа у предшколској установи на пословима васпитања и
образовања. За директора предшколске установе може
да буде изабран и васпитач који уз испуњеност осталих
услова има одговарајуће образовање из члана 140 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања
(високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од три године или више образовање) и најмање десет година радног стажа у предшколској установи на пословима васпитања и образовања. Поседовање
дозволе за рад (лиценце): поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом, држављанство РС, знање српског језика на коме се изводи образов-
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Наука и образовање
но-васпитни рад, неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати достављају: извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству; биографске
податке; оверен препис дипломе о завршеном факултету; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу); потврду о радном искуству, са подацима о
пословима и задацима које је обављао; прилоге којима
доказује своје стручне, организационе и друге квалитете;
уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања послова директора предшколске установе,
лекарско уверење. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања лично или поштом на горе наведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
,,ОЛГА МИЛОШЕВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/317-735

Учитељ у комбинованом одељењу

у подручној школи у Водицама, на одређено
време до повратка радника с боловања

Учитељ у комбинованом одељењу

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи, и то: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), уверење да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело утврђено чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“

11432 Друговац, Светог Саве бб
тел. 026/721-114

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 21.03.2018.
године поништава се у целости.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-999

Наставник немачког језика

у подручној школи у Придворицама, на
одређено време до повратка радника с
боловања

за 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене до повратка
са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик.

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање које подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године у складу са
Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у основној школи; 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, 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, да
није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са
законом, држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1
тачка 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс
а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из
става 1 тачка 5) доказује се тако што кандидат који није
стекао средње, више или високо образовање на српском језику је у обавези да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Потребно је да кандидати попуне
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства и одштампаног заједно са потребном
документацијом о испуњености услова доставе установи. Документа се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама, не старијим од шест месеци. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 026/663-999 (секретар) или
026/663-990 (директор).

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/513-859

Наставник предметне наставе за
предмете: Основе анатомије и
физиологије, Основе дерматологије,
Хигијена и Прва помоћ
са 50% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са одсуства

УСЛОВИ: доктор медицине. Услови прописани чл. 139 и
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (мора да има завршене студије првог
степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; знање српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.

Бесплатна публикација о запошљавању

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
25264 Сонта, Војвођанска 58
тел. 025/792-011

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања да поседује: 1. одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 и став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 88/2017) за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој
припада школа: 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 подтачке (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; дозволу за рад наставника односно
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 високим образовањем из члана 140 став1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора може
бити изабрано и лице које поседује: одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника оне врсте
школе којој припада школа, на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем, дозволу за рад за наставника,
односно 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. Кандидат треба и: да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених);
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима), у складу са
чланом 141 став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, уверење надлежног суда да се против њега не води
истрага или кривични поступак по оптужници или оптужном предлогу који није правоснажно окончан и да није
одређен притвор у скраћеном поступку пре подношења
оптужног предлога; уверење о неосуђиваности из МУП-а;
уверење надлежног привредног суда да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за приврени преступ
у вршењу раније дужности; потврду о радном искуству
(на пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обавља-
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ли дужност директора установе (оверену фотокопију);
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника, ако га поседује (оверену фотокопију); оверена фотокопија лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује, пријава
која не садржи овај доказ неће се сматрати непотпуном,
изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење
из досијеа). Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора. Кандидат доставља и биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Сви наведени документи достављају се
у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе лично или
поштом препорученом пошиљком на горенаведену адресу. Додатне информације могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 025/792-011. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”

25244 Српски Милетић, Светог Саве 25
тел. 025/5764-608

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора може да буде лице
које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1
и 2 Закона за наставника основне 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. Кандидат за директора
Школе, поред одговарајућег образовања из члана 140
ст. 1 и 2 Закона, треба да испуњава и друге услове:
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Наведени
услови доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавују се у току рада. Доказ о испуњености услова под бројем 1, 3, 4 и 5, саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под бројем 2 прибавља се пре закључење уговора о раду. Кандидат за директора Школе уз
пријаву подноси и друге доказе: 1) диплома о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом
члана 140. Закона; 2) уверење о положеном испиту
за лиценцу наставника, васпитача, односно стручног
сарадника; 3) потврду о годинама рада после стеченог одговарајућег образовања; 4) доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
- лекарско уверење (може и из досијеа, тј. старо, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења
уговора, доставити ново лекарско уверење); 5) уверење о некажњавању из суда, СУП -а и из Привредног
суда; 6) уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци; 7) извод из МКР за кандидате који
су променили презиме односно име после издавања
дипломе; 8) извештај о стручно-педагошком надзору о
раду кандидата; 9) извештај стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност
директора школе; 10) биографију са кратким прегледом кретања у служби и 11) предлог програма рада
директора школе. Сви наведени документи морају бити
оригинали или оверене копије. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. О резултатима
конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана
од дана пријема решења о именовању директора шко-
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ле од стране министра просвете, науке и технолошког
развоја. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу школе: Основна школа “Коста Стаменковић”, 25244
Српски Милетић, Светог Саве 25.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР - ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“
22400 Рума, ЈНА 140
тел. 022/474-042
e-mail: sm.muzskola@open.telekom.rs
pravnik.muzicka@gmail.com

Наставник клавира

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) и чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 и 2/17); остали
услови прописани чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; биографију и следеће доказе о испуњености
услова: доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених; доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно уверење
(или оверену фотокопију индекса) да су положили испите из педагогије и психологије или доказ да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу (у складу
са чланом 142 Закона о основама система образовања и
васпитања); уверење о неосуђиваности, прибављено од
надлежног органа МУП-а; доказ о знању српског језика
- подноси кандидат који средње, више или високо образовање није стекао на српском језику, издат од одговарајуће
високошколске установе. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узети у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнакон „За конкурс”.

ОШ „РУЖА ЂУРЂЕВИЋ ЦРНА“
22326 Чортановци, Вељка Влаховића 1
тел. 022/580-009

кврнуће, 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик); 8) да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидат је дужан да
уз пријаву на конкурс достави следећу документацију:
диплому о стеченом високом образовању (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о положеном стручном
испиту односно испиту за лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника (оригинал или оверену фотокопију); дозволу за рад директора, односно лиценцу за
директора (оригинал или оверену фотокопију); доказ о
држављанству - не старији од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију); доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (оригинал
или оверену фотокопију); потврду послодавца о радном
стажу - најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог
образовања; радну биографију; резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (извештај просветног саветника); оквирни план
рада за време мандата. Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима се подноси пре закључења уговора о раду (и
то, уверење које није старије од шест месеци), а уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Кандидат изабран за
директора који нема положен испит за директора школе
дужан је да исти положи у року од две године од дана ступања на дужност. Извештај просветног саветника дужан
је да достави кандидат који је претходно обављало дужност директора установе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе лично
или путем поште на адресу: Основна школа „Ружа Ђурђевић Црна”, 22326 Чортановци, Вељка Влаховића 1, са назнаком: „Конкурс за директора”. За потребне информације
обратити се секретару школе, на телефон: 022/580-009.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА”
22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-301, 022/321-497
e-mail: svetisava.npazova@gmail.com

Директор

на период од 4 године

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања: високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (лице из
ове подтачке мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета) или стечено високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 2) да
има дозволу за рад (лиценцу), односно стручни испит за
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има
дозволу за рад директора - лиценцу за директора (обуку и
положен испит за директора установе); 4) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 5) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-

УСЛОВИ: На конкурс за директора школе, на мандатни
период од четири године, може се пријавити кандидат
који испуњава следеће услове предвиђене Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017): да има 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик, на
којем се остварује образовно-васпитни рад; да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
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Наука и образовање
сарадника; да има доказ о радном стажу односно доказ о
раду у установи на пословима образовања и васпитања.
Поред молбе са прегледом кретања у служби са биографским подацима, кандидати подносе следећа документа
којима доказују испуњавање тражених услова: диплому о
стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија); уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС“ 88/2017) - не старије од 6
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
некажњавању (извод из казнене евиденције) из МУП-а;
доказ да против кандидата није подигнута оптужница
за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ 88/2017), односно да се против кандидата не
води истрага за наведена кривична дела - потврда одн.
уверење из надлежног суда; уверење о неосуђиваности
за привредне преступе, из надлежног привредног суда;
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); доказ о положеном стручном испиту или о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног
сарадника (оригинал или оверена фотокопија); потврду
о годинама рада односно о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања - најмање осам година рада у установи на на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење (може с
приложити и из досијеа, а кандидат који буде изабран ће
накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење); доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи у складу са одредбом
члана 141 став 7 ЗОСОВ; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) - за кандидате који су
променили презиме односно име после издавања дипломе; кандидат који је претходно обављао дужност директора школе, дужан је да достави доказ о резултату стручно
педагошког надзора установе, и оцену спољашњег вредновања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова достављају се поштом
на адресу школе: ОШ „Растко Немањић - Свети Сава”,
22330 Нова Пазова, Његошева 4, са назнаком „Конкурс
за директора школе”, или лично, непосредном предајом
документације секретаријату школе, радним даном од
07.00 до 14.00 часова, до истека рока за подношење,
односно пријављивање на конкурс.

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
”НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић, Братства бб
тел. 024/4738-071

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава
услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), 1) да има одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, за педагога или психолога,
стечено на студијама другог степена (мастер академске,
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 или одговарајуће научне или стручне области
или области педагошких наука, образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, 2) дозволу за рад наставника, и
стручног сарадника, 3) обуку и положен испит за директора установе, 4) 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 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника ове
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) није
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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; 7) има држављанство Републике Србије; 8) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је у обавези да приложи: препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању у складу са одредбом члана 140 Закона, не
старије од 6 месеци, препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту (лиценца) - не
старије од 6 месеци, доказ о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење); уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у Законом из члана 139 став 1 тачка 3; уверење из суда опште надлежности да против кандидата
није покренута истрага или се води кривични поступак;
уверење привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности - уверења морају бити са датумом после објављивања конкурса; уверење о држављанству Републике
Србије - оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника уколико га
поседује); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања, уколико се
на конкурс пријављује лице који је претходно обављало
дужност директора школе; биографију са кратким прегледом кретања у служби, доказ о знању српског језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику(доставља се доказ да је кандидат положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе - уколико га поседује.
Фотокопије докумената морају бити оверене од стране
надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање. Изабрани директор који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од 2 године од
дана ступања на дужност. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани
формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и комплетну документацију доставља лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за
избор директора школе”. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Све информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на тел. 024/4738-071.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Професор српског језика

у одељењима за националне мањине, за рад
у вишим одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
наставном језику, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана,
односно до престанка дужности директора
школе у складу са законом, а најдуже до
29.12.2018. године

УСЛОВИ: српски као нематерњи језик: 1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине, 2) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским,
русинским или румунским наставним језиком, 3) дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика)
- мастер, 4) професор српског језика и књижевности,
5) професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, 6) професор српске књижевности и језика,7) професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, 8) дипломирани филолог српског језика

са јужнословенским језицима, 9) дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 10) професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, 11)
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 12) професор
српскохрватског језика и опште лингвистике, 13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 14) професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, 15) професор, односно
дипломирани филолог за југословенске књижевности
и општу књижевност, 16) професор југословенске књижевности са страним језиком, 17) дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, 18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик. 19) мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност), 20) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност). Лица из подтач. а) и б) која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима
Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска
филологија: српски језик и књижевност; Србистика. Лица
из става 1. тачка 1а, подтач. 3)-20) овог члана у обавези
су да положе испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика,
Методичке праксе и испит из српског језика у контакту
са мађарским/словачким језиком (за мађарску и словачку
националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале
националне мањине. Лица из става 1 тачка 1а, подтач.
3) - 20) овог члана треба да савладају обуку за наставу
српског као нематерњег језика у трајању од 20 сати у
организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања - Центар за професионални развој запослених у
образовању.

Професор мађарског језика

за рад у одељењима у којима се настава
изводи на мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног
рада за предмет мађарски језик може да изводи: професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик
и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил мађарски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил мађарски језик).
ОСТАЛО: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017), кандидат треба да има: 1) одговарајуће
образовање, 2) 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. 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. Наставник мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
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Наука и образовање
да има напред наведено образовање. Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник 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. На основу члана 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове
наставника и стручног сарадника може да обавља лице
које је стекло средње, више или високо образовање на
језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (уверење високошколске установе) или доказ да
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног
испита или испита за лиценцу, за оне кандидате који то
поседују, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународ-ним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, уверење о држављанству
Републике Србије и доказ о знању српског језика - доказ
да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, који је у обавези да достави кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Сви докази прилажу се у овереној
фотокопији. Психолошку процену способности кандидата
за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом, достављају школи. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу школе,
са назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Контакт телефон:
024/525-799, Гордана Поњаушић, секретар школе.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
24000 Суботица, Банијска 67

Оглас објављен 14.3.2018. године у публикацији
„Послови“ број 768, поништава се за радно место:
наставник српског језика, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана. Остали
део конкурса остаје непромењен.

ШАБАЦ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“СТАНА МИЛАНОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 29
тел. 015/350-274

Директор

за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услова у погледу
образовања прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника из подручја рада Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам и психолога
и педагога („Сл. гласник РС” број 88/2017), и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другога степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
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области педагошких наука; лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; на
основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; дозволу за рад, односно положен стручни испит за наставника или стручног
сарадника; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик; да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит за директора
(изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; кандидати који су високо образовање стекли након
10. септембра 2005. године подносе оверену фотокопију
дипломе и основних и мастер студија; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу; потврду да кандидат има најмање осам година
радног искуства на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, не старије од шест месеци
у односу на дан истека конкурса - оригинал; уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија; преглед кретања у служби са биографским подацима; оквирни план рада за време мандата; доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе у оцени спољашњег
вредновања за кандидате који су претходно обављали дужност директора; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања, не старији од шест
месеци; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, не старији од шест месеци; извод из матичне
књиге венчаних или рођених, не старији од шест месеци.
Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве достављати на адресу: Економска
школа „Стана Милановић”, 15000 Шабац, Масарикова 29,
са назнаком „Конкурс за избор директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Информације на телефон: 015/350-274, лице задужено за
контакт: Александра Маринковић.

УЖИЦЕ
ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу научну
област Менаџмент и бизнис
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира, завршен факултет организационих наука, објављени научни, односно
стручни радови у научним часописима или зборницима са
рецензијама, најмање пет референци из области за коју
се бира, способност за наставни рад и педагошко искуство
у високом образовању. Кандидати уз пријаву на конкурс
подносе биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату и завршеном факултету, списак научних
и стручних радова, доказ о педагошком искуству. Услови
за избор прописани су Законом о високом образовању,
Статутом школе, Правилником организацији и систематизацији послова и Правилником о избору у звање наставника и сарадника школе. Пријаву на конкурс, биографију
и списак објављених радова доставити на CD-у уређено у
MS Word-у и у штампаној форми. Пријаве на конкурс се
достављају у року 8 дана од дана објављивања конкурса
на адресу школе, Трг Светог Саве 34, Ужице.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖЕГА
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/811-498

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 140
ст. 1 и 2 чл. 122 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017)
и услове прописане Правилником о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” број 108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника у средњој
школи, односно педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; - да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога, 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 испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога школе, да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,м да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 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;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности; да има
држављанство Републике Србије, да зна српски језик, као
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ
о поседовању дозволе за рад - оверену копију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
доказ о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања - потврду ( у оригиналу или оверену фотокопију) о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, од најмање осам година; уверење да није
осуђивано 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 правног саобраћаја и против човечности, и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију; уверење 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 доношења оптужног предлога за наведена кривична дела,
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног
у складу са законом; уврење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности - сва три уверења не старија од 6 месеци; уверење о држављанству
Републике Србије (у оригиналу или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
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рођених (у оригиналу или оверену фотокопију); доказ/
уверење да кандидат има обуку и положен испит за
директора школе (у оригиналу или оверену фотокопију). Пријава која не буде садржала доказ/ уверење
о савладаној обуци и положеном испиту за директора
неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде
изабран биће у обавези да у законском року положи
испит за директора школе. доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно- васпитни рад - српски
језик (само кандидат који образовање није стекао на
српском језику). Кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит
из српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно - педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако
га поседује ( оверена копија). У супротном је потребно
доставити потврду надлежне школске управе да није
вршен стручно-педагошки надзор кандидата; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања за кандидата који је
претходно обављао дужност директора школе (оверена копија). У супротном је потребно доставити потврду
надлежне школске управе да у периоду његовог мандата није вршен стручно- педагошки надзор школе; биографију са контакт телефоном и адресом електронске
поште са кратким прегледом кретања у служби, стручном усавршавању и предлогом програма рада директора школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима, лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова достављау се у затвореним ковертама на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс за директора школе”
или предати лично у просторији секретара школе, радним данима од 8 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВАЉЕВО
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“
14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/225-740

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде именовано
лице које: је стекло одговарајуће високо образовање
1) а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагогшких наука или 2) б) на основним студијама у
трјању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; 2) испуњава услове за наставника средње школе за
предмете који се изучавају у оквиру плана и програма
средње стручне школе подручја рада пољопривреда,
производња и прерада хране, односно за педагога и
психолога школе; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) 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 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
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 5) има држављанство Републике
Србије; 6) има дозволу за рад; 7) има обуку и положен
испит за директора установе; 8) најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 9) зна
српски језик; 10) да се истиче у наставно-педагошком
раду, да поседује организационе и лидерске способности. Кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од две године од ступања
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на дужност. Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке са прегледом кретања у служби, доказ о радном стажу, односно радном искуству у школи; оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у условима за
избор директора; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту или лиценцу за наставника, педагога
или психолога (дозвола за рад); уверење о држављанству (не старије од шест месеци); лекарско уверење (не
старије од шест месеци) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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 положеном испиту за директора установе (лиценца за директора); извештај просветног саветника као
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (уколико нема, кандидат доставља краћу
изјаву на околност недостављања извештаја); свој
Програм рада за наредни мандатни период; друге прилоге којима кандидат доказује своје успехе у наставно-педагошком раду и организационе и менаџерске
способности; уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Комисија за избор директора
извештај о спроведеном поступку доставља Школском
одбору у року од осам дана од дана завршетка поступка, а Школски одбор сачињава образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове и предлог за избор
директора доставља министру у року од осам дана од
дана достављања извештаја Комисије. Министар у року
од 30 (тридесет) дана од дана пријема наведене документације врши избор директора и доноси решење о
његовом именовању о чему ће школа обавестити лица
која су се пријавила на конкурс. Пријаве се достављају
непосредно секретаријату школе или поштом на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на телефон: 014/225-740.

ВРШАЦ
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
чл. 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
академске 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
образовање 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 чла-

на 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 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 горенаведених дисциплина; 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: 1) потписану биографију (CV); 2) извод из
матичне књиге рођених; 3) уверење о држављанству,
не старије од шест месеци; 4) диплому или уверење
о стеченом одговарајућем образовању; 5) лица која су
стекла академско звање мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о претходно завршеним
основним академским студијама биологије; 6) доказ о
поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 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, 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 на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
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.
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БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 122 члана 139 и
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник рс” бр. 88/2017),
као и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 108/2015 од 24/12/2015): 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника гимназије,
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,
рансдисциплинарне 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, 2. да
има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, 3. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, 5. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 6. да није осуђивано
правоснажном пресудом за привредни преступ утврђен
законом о основама система образовања и васпитања,
7. да има држављанство Републике Србије, 8. да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Директор школе се именује на период од 4 године. Изабрани директор који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; доказ о држављанству (не старији од 6 месеци),
оригинал или оверена копија; доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1) тачка 3 Закона и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности (уверење привредног суда,
не старије од 30 дана), доказ да против кандидата
није покренут кривични поступак за кривична дела из
члана 139 став 1) тачка 3 Закона (уверења основног
и вишег суда - не старија од 30 дана), потврду о радном искуству, потврда надлежне установе да кандидат
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или копија), оверен
препис или фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује), доказ о познавању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад, доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора), извод из
матичне књиге рођених лица која су променила презиме, односно после издавања дипломе (оригинал или
оверена копија). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
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ницима кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о међусобним правима и обавезама. Пријава
на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, може се предати у просторијама школе или препорученом поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора”.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Информације о конкурсу могу се
добити путем телефона: 013/83-475.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може бити
лице које има одговарајуће образовање из члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), да испуњава прописане услове за наставника, односно за стручног сарадника, 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
ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника ове
врсте школе, 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. Кандидат за директора
школе, поред одговарајућег образовања из члана 140
ст. 1 и 2 Закона, треба да испуњава и услове из члана
139 Закона: 1) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 3) да има држављанство Републике Србије;
4) да има дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора; 5) да зна српски језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат за директора подноси: биографске податке односно радну биографију;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из чл.140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и вапитања за
наставнике основне школе за педагога или психолога,
високом образовању за наставника у овој школи; оверену копију дозволе за рад (лиценце) за наставника,
односно оверену копију уверења о положеном стручном испиту; потврду о 8 година рада у области образовања; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника)
- уколико га поседује; резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора школе); доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима оригинал или оверену копију;
доказ да има дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора школе (уколико га поседује); доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно

понашање; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци); остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору, нпр. да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Рок за подношење пријава не конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве наће бити узете у разматрање. Пријаве
доставити на адресу: ОШ „Митрополит Михаило”, 18230
Сокобања, Митрополита Михаила 5, са назнаком „За
конкурс за директора школе“. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од
дана пријема решења о именовању директора школе
од стране министра просвете, науке и технолошког развоја РС.

ЗРЕЊАНИН
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Зрењанин, Новосадска 2

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 18.04.2018.
године, поништава се за радно место наставника
математике, на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
140 став 1 и 2 и члана 122 и 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/17) и услове предвиђене Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/15) и то: 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 компинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; односно одговарајуће високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, за наставника и стручног
сарадника, лице из тачке 2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; да
има завршену обуку и положен испит за директора
установе (кандидат изабран за директора дужан је да
положи испит за директора у року до 2 године од дана
ступања на дужност); да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности, да није осуђиван правоснажном пресудом
закривично дело за које је изречена безусловна казна
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 саображаја 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси и одговарајућу
документацију којом доказује да испуњава прописане
услове и то: радну биографију са прегледом кретања
у служби; диплому о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење о положеном стручном испиту односно уверење о положеном стручном испиту за
лиценцу (дозвола за рад); потврду о радном искуству
у области образовања; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из МК рођених; уверење
надлежног суда да против њега није покренут кривич-
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ни 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 породице, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела привање или давање мита
и друга кривична дела против службене дужности; за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саображаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (издато
после датума расписивања конкурса); уверење привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (издато после датума расписивања конкурса);
уверење Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца и за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (издато
после датума расписивања конкурса); доказ да кандидат зна језик на којем се изводи настава - српски језик,
у обавези су да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Уколико се на
конкурс пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Кандидат који поседује
извештај просветног саветника као доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о свом раду, доставља
исти уз пријаву. Сви кандидати су у обавези да уз
пријаву доставе и лекарско уверење. Кандидат који је
у радном односу може доставити уверење из свог досијеа. Кандидат који није у радном односу мора доставити лекарско уверење које није старије од 6 месеци. Кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења
уговора, доставити ново лекарско уверење. Сви докази
прилажу се у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично, радним данима од 9 до 12 часова у
предвиђеном року. Ближа обавештења могу се добити
од секратара школе на телефон: 023/548-820.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/548-820

Библиотекар

на одређено време ради замене одсутнe
запосленe преко 60 дана, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 77/18), посебне услове из члана 6 став 2 тачка 8) Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17), као и посебне
услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ “Жарко Зрењанин” из Зрењанина,
односно: да има одговарајуће образовање, односно да
је: дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности; професор, односно дипломирани филолог за
општу књижевност са теоријом књижевности; професор разредне наставе; професор језика и књижевности,
односно књижевности и језика - смер за библиотекарство; професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика; професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности; професор српског језика
и књижевности; професор српске књижевности и језика са општом књижевноћу; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, мастер библиотекар-информатичар, мастер
филолог (главни предмет/профил библиотекарство и
информатика), мастер професор језика и књижевности
(главни предмет/профил библиотекарство и информа-
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тика); 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 родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези
да попуне пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, да га одштампају и доставе установи заједно
са потребном документацијом. Уз пријавни формулар,
учесници конкурса треба да доставе: оверену фотокопију или оверени препис дипломе о траженој врсти и
степену стручне спреме; доказ о положеним испитима из педагогије и психологије (уверење факултета
или оверена копија индекса или доказ о положеном
стручном испиту-испиту за лиценцу); уверење издато
од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС, не старије од 6 месеци; извод из МК рођених; доказ о познавању српског
језика (потврду факултета да су високо образовање
стекли на српском језику или документ издат од стране високошколске установе о познавању српског језика); доказ о испуњености услова из тачке II прибавља
се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању услова
конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања
текста конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Неуредне, непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве на конкурс доставити на следећу адресу: ОШ “Жарко Зрењанин”, 23000 Зрењанин,
Ђурђа Смедеревца 78, са назнаком „За конкурс - библиотекар”. Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или на телефон: 023/548-820.

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 прибавља установа); да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Директор се бира на период
од четири године. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” и огласној табли Националне службе за
запошљавање Зрењанин. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве са назнаком „Конкурс за директора” слати на адресу: Основна
школа „Доситеј Обрадовић“ 23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2. Контакт телефон: 023/3868-010. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: диплому
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, лиценцу уверење односно оверену фотокопију истог о положеном испиту за лиценцу за
наставника или стручног сарадника, тј. положен стручни испит, доказ потврду (уверење) о радном стажу на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције
МУП-а, уверење из суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак, уверење о
неосуђиваности Привредног суда, доказ о савладаној
обуци и положеном испиту за директора установе уколико га поседује, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора), доказ о знању језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат може
поднети и биографију са кратким прегледом кретања
у служби и оквирни предлог програма рада за време
мандата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прибавља се
- доставља пре закључења уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано
лице које је стекло одговарајуће високо образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
88/2017) 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 или 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 односно: које је стекло високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; које има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања
и васпитања, које поседује дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, педагога или психолога, обуку и положен испит за директора установе (након доношења
ближих услова за његово полагање од стране министра а у законском року); које има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказује се лекарским уверењем које се доставља пре
закључења уговора о раду); држављанство Републике
Србије (доказује се уверењем о држављанству не старијим од 6 месеци); 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 кривично дело примања
или давања мита,за кривична дела из групе кривичних
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Конференција „Одговорно управљање отпадом“

АКТИВНА, ЗЕЛЕНА И ЗДРАВА СРБИЈА
„Ствари се морају мењати. Мере које предузимамо представљају делове система
управљања отпадом који управо успостављамо, а у основи тог система је љубав према
својој земљи, према свом народу, према својој деци“, рекао је министар заштите животне
средине у Влади Републике Србије Горан Триван

У

Привредној комори Србије 20. априла
одржана је конференција „Одговорно
управљање отпадом“, која је организована на иницијативу Удружења рециклера, како би се унапредила сарадња свих
заинтересованих, ојачала свест јавности и
обезбедила адекватна решења за одговорније
управљање отпадом у Србији.
Уводну реч одржао је министар заштите животне средине у Влади Републике Србије Горан Триван, нагласивши да ће се ово
министарство у наредном периоду нарочито
ангажовати на решавању питања отпада у
Србији, односно на успостављању система
одговорног управљања отпадом, од амбалажног до опасног и историјског отпада.
„Потребно је да се освестимо и детаљно
сагледамо актуелно стање у овом сегменту,
не обазирући се на сложеност датог проблема. Зато ће у наредном периоду бити решавано питање регионалних депонија, питање
сепарација отпада и других проблема из области управљања отпадом. Увешће се строге
законитости у раду оператера, тако што ће
почети одузимање дозвола свим оператерима који не послују у складу са законским
прописима, што ће допринети да Србија буде
чистија, здравија и освешћенија”, рекао је
Триван. Овим поводом министар се захвалио
рециклерима који су се ангажовали и дали
свој допринос успостављању одговорног управљања отпадом. Такође, позвао је све трговинске ланце и друга трговинска предузећа
да уведу наплату пластичних неразградивих
кеса које су један од основних загађивача
животне средине. У Србији већ постоје продавнице у склопу трговинских ланаца које
су увеле овај систем, што је доказ да је наша
земља на добром путу.
„Ствари се морају мењати. Мере које
предузимамо представљају делове система управљања отпадом који управо успостављамо, а у основи тог система је љубав
према својој земљи, према свом народу, према својој деци“, закључио је обраћање Триван и оставио панелисти из Сектора за управљање отпадом и отпадним водама, Филипу
Абрамовићу, да на крају првог панела пренесе поруку у пластичној боци, коју је добио
од Јована Мемедовића и која је гласила: „Поштовани министре, пред нама је историјска
шанса да очистимо наше шуме, наше реке,
нашу земљу“.
У наставку конференције је око две стотине представника привредних предузећа и
стручњака из области управљања отпадом,
као и невладиних организација, могло да се
у оквиру три панела и уз предавања стручних панелиста из приватног и јавног сектора,
информише о амбалажном, опасном и комуналном отпаду.
Да ли је амбалажни отпад проблем или
шанса, који је проблем решавања историјског
загађења, те да ли је комунални отпад јавни или приватни? Кроз панеле смо дошли до
Бесплатна публикација о запошљавању

детаљних сазнања, сржи проблема и препорука за даље поступање у сфери поменутих
питања, али и кроз примере добре праксе колега из земаља које су већ прешле исти пут
пре Србије. Проблем загађења пластиком је
потцењен на националном нивоу, проблем
све већег загађења отпадних вода као и проблем индустријског шкарта потребно је решавати корак по корак, те увести скуп нових
мера на националном нивоу. Занимљив је
податак да је ниво рециклаже пет амбалаже
у Србији 35-40%, а национални циљ је само
21%. Такође, у Србији се додељују само 22
евра за накнаде за збрињавање амбалажног
отпада, док се у земљама у региону овај износ креће између 40 и 70 евра. Остало нам је
још 3.000 тона опасног отпада који су оста-

вила предузећа која су престала да послују.
Загађени смо живом, цијанидним солима, седиментима, подземне воде су нам контаминиране, а отклањање нагомиланог азбеста је
изазов за нову економију.
Горе наведене чињенице нас наводе на
то да је потребно увести сет нових мера у законски оквир, унапредити рад инспекцијских
органа уз помоћ разних модалитета и механизама контроле, повећати покривеност региона и сарадњу са локалним самоуправама,
повећати накнаде за збрињавање амбалажног отпада, одговорност произвођача подићи
на виши ниво, интегрисати неформалне сакупљаче, ревидирати дозволе за инспекторе,
ојачати зелени фонд и инвестирати у исти, те
следити пример добре праксе земаља које
су решиле овај проблем. Један од примера је
Норвешка, где већина аутомобила користи
биогас, који се производи од отпадне хране.
Све наведене и многе друге чињенице
нас доводе до закључка да су вода, храна и
ваздух најскупљи ресурси и да је потребно
проблеме ремедирати, а не санирати, те да је
одговорност темељ на коме морамо градити
систем управљања отпадом, како би Србија
постала активна, зелена и здрава.
Конференцију су организовали Удружење
индустрије отпада „Храбри чистач“, Српска
асоцијација амбалажног отпада, Удружење
„Инжењери заштите животне средине“ и Савез
еколошких удружења „Зелена листа Србије“, уз
подршку „Екостар пак“ д.о.о. и CSOnnect програма Регионалног центра за животну средину,
који финансира Шведска агенција за међународну сарадњу – СИДА.
Бранка Чулић/Тамара Сарић
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ПРОЛЕЋНИ САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА У СРБИЈИ
„Од почетка године до сада je на сајмовима запошљавања у Србији понуђено око 8.000
слободних радних места, што је заиста одличан број, имајући у виду да је за целу
прошлу годину на саjмовима било укупно понуђено око 15.000 радних места“,
истакао је директор НСЗ Зоран Мартиновић
Преко 600 слободних радних места у Нишу
Нишки сајам запошљавања, одржан у Официрском дому, у организацији Града Ниша и Филијале Ниш НСЗ, обележило је велико интересовање посетилаца. Сајам су обишли директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић, градоначелник Ниша Дарко Булатовић, директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић и заменица директора
Наташа Станковић са сарадницима.
„Од почетка године до сада je на сајмовима запошљавања у Србији понуђено око 8.000 слободних радних места, што је заиста одличан број, имајући у виду да је за целу прошлу годину на саjмовима
било укупно понуђено око 15.000 радних места. Овај податак свакако
охрабрује и уз остале мере активне политике запошљавања, за које је
ове године издвојено највише средстава у последњих 5 година, можемо да очекујемо добре резултате“, истакао је овом приликом директор НСЗ Зоран Мартиновић.
„Када је Ниш у питању у последње време преовладавају лепе вести
- о смањењу незапослености, отварању нових компанија и о томе колико
ће која компанија да запосли радника, за разлику од неких претходних
времена, када је главна тема била која ће се фирма затворити и колико
ће људи остати без посла“, казао је градоначелник Дарко Булатовић.
Колико се ситуација у Нишу променила, илустровао је подацима
Бобан Матић, директор нишке филијале НСЗ.
„У поређењу са истим периодом пре 3 године, у Нишу је број незапослених на евиденцији смањен за 26%. Очекујемо наставак овог позитивног тренда на тржишту рада, а поред програма и мера активне
политике запошљавања финансираних из буџета Републике Србије, у
мају или јуну очекујемо и јавне позиве за програме и мере финансиране средствима локалних самоуправа,“ истакао је Матић.
На сајму је понуђено преко 600 слободних радних места, а тражени су: дипломирани инжењери машинства, електронике, архитектуре, менаџери продаје, менаџери производње, дипломирани економисти, правници, дизајнери, текстилни инжењери, кројачи, текстилни
техничари, кувари, конобари, продавци, возачи, магационери, итд.
„Предстоји нам пораст тражње и повећање обима производње,
тако да су нам потребни додатни радници које морамо да ангажујемо
што пре. До сада смо прикупили велики број радних биографија, тако

да ће нам ово учешће на сајму свакако бити од користи“, истакла је
Марина Маринковић, менаџер општих и кадровских послова у „Нишкој пивари“, компанији која је након успешне приватизације прошле
године поново кренула са радом.

За бољи пословни амбијент у Тутину
Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Пазар,
Испостава Тутин, успешно је организовала Сајам запошљавања у
Тутину. На сајму је учествовало 20 послодаваца, који су понудили
преко 80 слободних радних места. Најтраженији су били: произвођачи намештаја, трговци, грађевински радници, комерцијалисти, економисти... Сајам је био изузетно посећен, преко 600 лица је активно
тражило посао.
Директор новопазарске филијале за запошљавање Фахрудин
Ђекић изразио је велико задовољство одличном сарадњом Филијале Нови Пазар НСЗ и локалне самоуправе Тутин. „Ове године је НСЗ
издвојила преко 16 милиона динара за све подстицаје запошљавања
који се спроводе путем активне политике запошљавања, чиме се изузетно побољшао пословни амбијент у општини Тутин. Локална самоуправа је постигла знатно бољу сарадњу и комуникацију на свим нивоима, па су и резултати видљиви и јако повољни“, истакао је Ђекић.
Ово је био 10. јубиларни сајам запошљавања који се организује у
општини Тутин. Новина у овом граду је што се очекује долазак веома
успешних фирми које имају потребу за запошљавањем нових радника,
као што су „Аман“ и ИДЕА, чији су представници учествовали на сајму.

У Пријепољу послодавци понудили
преко 140 радних места
Први овогодишњи сајам у организацији Филијале Пријепоље
НСЗ одржан је у Дому културе у Пријепољу, 20. априла. На сајму је
учествовало 25 послодаваца, који су исказали потребе за запошљавањем шивача, трговаца, угоститеља, грађевинских радника, бравара, варилаца, пољопривредних инжењера, дипломираних економиста и менаџера... Послодавци су понудили преко 140 слободних радних
места, а сајам је посетило око 700 незапослених у потрази за послом.
Директорка Филијале Пријепоље НСЗ Ана Пејовић нагласила је
значај сајмова као мере активне политике запошљавања, чија је сврха
директан и интерактиван контакт између понуде и тражње на тржишту
рада. Председница Скупштине општине Пријепоље Стана Марковић истакла је веома добру сарадњу Филијале Пријепоље НСЗ и локалне самоуправе и захвалила се филијали за запошљавање на свим активностима
које се спроводе ради решавања проблема незапослености у општини.
Изразила је уверење да ће сарадња и даље бити на високом нивоу, како
би се кроз реализацију заједничких активности смањивао број незапослених. Најавила је и издвајање финансијских средстава локалне самоуправе за суфинансирање мера активне политике запошљавања у циљу
смањења стопе незапослености у општини.

У Суботици најтраженије занатлије

У организацији Националне службе за запошљавање - Филијале
Суботица, у атријуму Хотела „Галерија“ одржан је 39. сајам запошљавања, на коме је 45 послодаваца понудило око 450 радних места. Највише интересовања послодавци су показали за занатлије, а најмање
за правнике и економисте.
Директорка Покрајинске службе за запошљавање Снежана Седлар нагласила је да је филијала НСЗ у Суботици једна од најажурнијих, односно да има највећи степен учинка.
„Стопа незапослености, која је у Војводини 31. децембра прошле
године била 11,9 одсто, перманентно се смањује. Конкретно, у Суботици се на месечном нивоу незапосленост смањује за 1,9 одсто“, истакла
је Снежана Седлар. Она је навела да се први пут у активним мерама
запошљавања појављује изузетно стимулисање новог запошљавања
дефицитарних кадрова високе стручне спреме, са територија филија-
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Том приликом сви присутни информисани су о актуелним јавним позивима за реализацију мера АПЗ, односно о могућностима доделе финансијских средстава и коришћења финансијских олакшица
при запошљавању. Послодавцима и јавности су предочене информације о условима, документацији и роковима за пријаву на ИПА 2013
јавне позиве за самозапошљавање, ново запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих и обуку на захтев послодавца.
Свој допринос одличној организацији сајма дали су и волонтери из
Клуба за тражење посла.

Зрењанин: брза и озбиљна решења
за незапосленост

ла НСЗ и да је износ који се издваја за запошљавање по једном таквом
радном месту 765.000 динара.
„Значајан број наших суграђана управо на оваквом сајму пронађе своје радно место. Жеља Градске управе и НСЗ је да наставимо са
заједничким активностима које ће смањити стопу незапослености“,
нагласио је Симовић и додао да је Суботица поносна на индустријску зону, где је у престижним светским компанијама запослено 6.200
радника. „И у наредном периоду ћемо помагати инвеститорима. Не
смемо да заборавимо ни домаће привреднике који запошљавају велики број наших суграђана“, казао је Симовић. Предности Суботице,
како је навео, у односу на већину средина у нашој земљи јесу близина
Европске уније, ослоњеност на Коридор 10 и убрзано издавање дозвола за нове инвеститоре.
„Учинићемо све да стопу незапослености, која је у нашем граду
тренутно осам одсто, сведемо на још нижи ниво. Наредна компанија
која ће запослити још 120 радника је италијанска Каминада, подвукао је Немања Симовић.
Директор филијале НСЗ у Суботици Душан Торбица каже да су
на сајму најтраженије биле занатлије: „То су, већ традиционално,
заваривачи, електроинсталатери, бравари и металостругари, затим
радници у угоститељству, грађевинарству и трговини... Интересантно
је да је ове, као и прошле године, изузетно мала потражња за правницима и економистима“.
Председник Удружења послодаваца Суботице Милан Јеринкић
сматра да је проблем проналажење квалитетне радне снаге, првенствено мајстора у различитим областима. Према његовим речима,
тај проблем је постао горући до те мере да је послодавце довео у ситуацију да се њиме баве свакодневно. Сајам су посетили и ученици
завршних разреда из суботичких средњих школа.

Сајам запошљавања у Ваљеву
На Сајму запошљавања у Ваљеву, одржаном 20. априла у Хотелу
„Гранд“, 44 послодавца понудила су послове за 288 радника, за тренутне кадровске потребе и пројектоване потребе у наредних 6 месеци.
Традиционално, за пролећни сајам запошљавања влада велико интересовање и незапослених и послодаваца. На овом сајму су учешће
узеле компаније различитих делатности: производне компаније, трговинске радње, угоститељске и туристичке фирме, осигуравајуће куће,
банка, али и ИТ сектор, грађевински сектор и образовна институција.
Поред редовних учесника сајмова, као што су: Горење, Турна, Кеј,
осигуравајућих кућа, на сајму су своје кадровске потребе исказали:
Виндија, Енал електро, Босис и други послодавци са подручја Ваљева, Београда, Лајковца, Дивчибара, Мионице. Послодавци су тражили
раднике у производњи, у туризму и угоститељству, продавце, комерцијалисте, возаче, шиваче, пекаре, раднике грађевинске, графичке и
машинске струке, ветеринаре, информатичаре и друге профиле, осим
занимања у области медицине.
Бесплатна публикација о запошљавању

Двадесет други сајам запошљавања у Зрењанину одржан је 18.
априла у организацији Града Зрењанина и зрењанинске филијале
НСЗ, у Хали спортова „Медисон“. Путем сајма 36 послодаваца регрутовало је кадрове за своја предузећа, а исказано је 448 слободних
радних места. Сајам су обишли и градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић са сарадницима и директорка Покрајинске службе за запошљавање Снежана Седлар.
„Зрењанинска филијала НСЗ има најбољи учинак сајмова од свих
филијала у покрајини, а и проценат реализације је најбољи, као и постотак остварења после сваког сајма. Очигледно је да Зрењанин брзо
и озбиљно решава питање незапослености, а импресиван је податак
да је овде за годину дана две хиљаде незапослених мање“, истакла је
Снежана Седлар.
„Радимо на томе да промовишемо Зрењанин као добро место за
инвестирање. Имамо пуно компанија које су купиле парцеле у индустријским зонама. Отварају се нове фирме, и домаће и стране, има и
браунфилд инвестиција у девастираним објектима. На подручју града
смањен је број незапослених за две хиљаде, али је истовремено отворено три хиљаде нових радних места, што говори да се запошљавају и
радници из других средина“, рекао је градоначелник Зрењанина.
У обраћању медијима, директорка Филијале Зрењанин НСЗ
Татјана Мијатовић је истакла: „Овај сајам биће забележен и по томе
што имамо много већи број послодаваца и слободних послова у односу на претходне године“.
Највише радника, укупно 101, од тога 100 у производњи, било је
тражено на штанду предузећа „Дрекслмајер“. ДОО „Нодулар“ тражио
је извршиоце за 50 радних места, трговинском ланцу „Гомекс“ било
је потребно 20 радника, док је по 30 слободних радних места било у
ДОО „Прва линија“ и „Златни клас“. Иначе, 6 послодаваца тражило је
продавце, 3 грађевинске раднике, на 3 штанда били су тражени радници из области текстилства и кожарства.

У Пожаревцу 160 радних места

Први овогодишњи сајам запошљавања у организацији Филијале Пожаревац НСЗ одржан је 18. априла. На сајму су учествовала 24
послодавца, који су исказали потребе за 160 радних места, од којих
17 за особе са инвалидитетом. Послодавци су тражили хигијеничаре,
помоћне грађевинске раднике, столаре, продавце, браваре, дипломираног хидрограђевинског инжењера и мноштво других занимања.
Највећи број слободних послова (66) био је за раднике без квалификација. На основу информација од послодаваца на самом сајму је
постигнут договор о радном ангажовању 60 лица различитих квалификација.
Присутнима се обратила директорка Филијале Пожаревац НСЗ
Соња Мирић, а сајам је отворио градоначелник Пожаревца Бане Спасовић, у присуству директорке Сектора за подршку запошљавању НСЗ
Неде Милановић, начелника Одељења за образовање и обуке Илије
Кнежевића и Снежане Додиг, организатора образовања одраслих.
Представници НСЗ и Града Пожаревца су посетили фабрику
текстила „Рингелсан“ доо, која покреће производњу у овом граду.
Послодавац је поред посредовања у запошљавању, након кога је запослио оне који имају радног искуства у кројењу и шивењу, поднео
захтев за субвенције по јавном позиву за обуку на захтев послодавца,
за 150 лица. Ово је прва значајнија страна инвестиција у Пожаревцу.

Зајечар: сајмови као изузетно ефикасна мера
Сајам запошљавања у организацији Филијале Зајечар НСЗ одржан је 24. априла у Техничкој школи. На сајму је 28 послодаваца понудило 220 радних места, а тражена су следећа занимања: административни техничари, продавци, заступници осигурања, књиговође,
возачи, конобари, радници у производњи, пољопривредни инжењери, неквалификовани радници...
Директор Филијале Зајечар НСЗ Зоран Ђорђевић захвалио се присутним посетиоцима и изразио уверење да ће сајам бити од велике
користи како тражиоцима запослења тако и послодавцима. Навео је
да је овогодишњи сајам успешнији од прошлогодишњег, с обзиром на
већу понуду послова и још једном истакао да се овакав вид директног
контакта послодаваца и незапослених у пракси показао као изузетно
ефикасна мера.
Прес НСЗ
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Српско винарство (I део)

ПОВРАТАК ОТПИСАНИХ
Данас се на српском тржишту искристалисало тридесетак приватних винарија,
које са својим винима по квалитету и ценама парирају многим светским
произвођачима. У развоју их ограничавају количина и континуитет производње,
као и слаба платежна моћ српског купца. Зато је шанса у извозу

И

сторија нам каже да је на територији
данашње Србије рођено 17 римских
царева. Један од њих је био и Марко Аурелије Проб Август, познатији
као Пробус (232-282 н.е.), чувен по томе што
је увео гајење нове пољопривредне културе
у панонским крајевима - винове лозе, чији су
први чокоти засађени на брду Алма монс код
Сирмијума, данашње Сремске Митровице.
Под његовом су влашћу на падинама Фрушке горе ницали први виногради на овим
просторима. Већ постојеће, али слабородне,
аутохтоне и полудивље сорте винове лозе,
које су узгајали тадашњи земљорадници,
укрштане су са сортама са Апенинског полуострва и ускоро је ново, квалитетније вино
потекло овим просторима.
Један од првих закона који ближе одређује
начин справљања вина и његовог конзумирања донет је за владавине цара Душана, који
је много допринео развоју виноградарства и
винарства. Занимљив је податак да је у Душаново време направљен виновод дуг 25 километара, преко кога је из подрума у Великој Хочи
гравитационим путем вино транспортовано
до двора у Призрену. Скоро 1.800 година касније, на овим истим просторима дешавају се
промене вредне пажње када је у питању српско винарство.
Након Другог светског рата уследиле су
деценије пропадања, услед процеса национализације винограда и оснивања друштвених предузећа која су углавном за циљ
имала што већу квантитативну производњу
вина и винских дестилата, не водећи рачуна
о квалитету. Да не бисмо само кудили послератни период и оријентисаност ка квантитету, морамо истаћи да је у то време дошло
да развоја низа пољопривредних института,
који су се бавили селекцијом, укрштањем и
стварањем нових винских сорти, попут Неопланте, Мораве, Пробуса, Силе, итд. Распадом
бивше социјалистичке државе и ратовима
који су уследили дошло је скоро до нестанка

СУБВЕНЦИЈЕ
Србија има 22.150 хектара винограда са
којих се у зависности од године произведе
до 200.000 тона грожђа, а производњом
вина се бави око 400 регистрованих привредних субјеката, са теденцијом повећања
овог броја. Министарство пољопривреде
субвенционише подизање нових матичних
засада у износу до 3 милиона динара по
кориснику, затим до 700.000 динара подстиче производњу садног материјала (калемова), а постоје и подстицаји за набавку
опреме, биљног материјала, сертификације садног материјала, генетске клонске
селекције винове лозе, у износу до 10 милиона динара по кориснику.
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српског виноградарства и винарства. Већина
друштвених предузећа која су се бавила производњом вина или су нестала или су лоше
прошла у процесу приватизације, изузев неколицине која су успела да се трансформишу
и наставе са производњом грожђа и вина,
сада на другачијим основама, јер су се променила правила игре коју намеће тржиште.
Са једне стране, само тржиште тзв. стоних вина (масовне производње) и њихове
некадашње позиције заузели су винари из
бивших република, пре свега Македоније и
Црне Горе. Са друге стране, укуси потрошача
су се променили, па љубитељи вина све више
истичу у први план квалитет, што је генерално и светски тренд. У тим временима први
зрачак светла представљале су мале породичне винарије које су крајем деведесетих настајале и покренуле нови тренд развоја српског виноградарства и винарства, овог пута на
новим основама, које се пре свега базирају на
производњи квалитетних и врхунских вина.
Као што је римски цар Пробус с почетка текста на ове просторе донео винову лозу
са Апенина, тако су ти мали породични виноградари и винари започели са садњом
светски доказаних сорти за производњу врхунских квалитетних вина, пре свега кабернеа, мерлоа, шардонеа, совињона, притом
уносећи нови приступ самој технологији
производње грожђа, кроз смањење приноса
по чокоту у циљу повећања квалитета вина,
затим увођењем савремних поступака прераде грожђа и технологије производње вина

и на крају настојањем да се не пласирају на
тржиште млада вина, већ искључиво она која
достигну оптималну старост. Такав приступ
је на кратак рок неисплатив, јер не доноси
брзу зараду, али дугорочно, као што је време
и показало, даје много веће ефекте, пре свега
у побољшању квалитета српских вина.
Данас се на српском тржишту искристалисало тридесетак приватних винарија,
које са својим винима по квалитету и ценама
парирају многим светским произвођачима.
Међутим, у развоју их ограничавају количина и континуитет производње, као и слаба
платежна моћ српског купца, због чега морају да се окрену земљама које имају бољи
животни стандард, односно тежи се извозу и
конкуренцији на другим тржиштима. У томе
им је потребна помоћ државе, пре свега у
смањењу административних баријера приликом извоза, као и помоћ у позиционирању
на тржиштима. Међу првима је винарима
изашла у сусрет Привредна комора Србије,
која је први пут организовала заједнички
наступ српских винара на светски познатом
Сајму винарства PROWEIN 2018, у Дизелдорфу. Винарије Александровић, Алексић, Будимир, Ердевик, Деспотика, Ластар, Рубин,
Тривановић, Виртус, Звонко Богдан су удруженим снагама, од 18. до 20. марта, изнеле
најбоље што имају на заједничком штанду од
40 квадрата под заставом Србије. Остварени
су неки нови контакти са дистрибутерима из
земаља ЕУ, али и са подручја Азије, пре свега
из Кине, која представља једно од највећих
винских тржишта.
Извозом је могуће искористити предност
коју имају домаћи произвођачи, што због
близине тржишта земаља групације ЦЕФТА
и земаља Европске уније, што због повољних
трговинских споразума са земљама тих групација и посебно повољног трговинског споразума са Руском Федерацијом. Иначе, досадашњи извоз српских вина је углавном био
оријентисан ка Русији, Босни и Херцеговини
и Чешкој Републици, а радило се углавном о
нижој категорији вина.
Шансу српског винарства у извозу не
треба тражити у квантитету, јер је производња вина у Републици Србији скромна,
већ пре свега у врхунском квалитету према
одабраним тржишним сегментима. Првенствено се треба окренути јачању бренда аутохтоних вина, која винари из Србије могу да
понуде, а према речима Божидара Александровића, из Винарије Александровић, учесника PROWEIN сајма, са једне стране акценат
треба ставити на аутохтоне сорте које Србија
има (прокупац, тамјаника итд.), а са друге
стране на интернационалне сорте, у које је
потребно уградити специфичности овог поднебља, тероара и једноставно производити
посебна и специфична вина.
Јадранко Матић
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Млади све више заинтересовани за пољопривредну производњу

ФЕСТИВАЛ УКУСА И МИРИСА „КУХИЊЕ СВЕТА“
Изложба добре хране, али и место учења о здравим навикама и правилној исхрани

О

д зрна до трпезе - практично цео процес припремања хране, на интересантан начин представљен је на фестивалу „Кухиње света“ у хотелу „Royal Inn“ у Београду. То је јединствени
међународни фестивал националних кухиња, хране и опреме за припрему и сервирање намирница, на којем су се представиле
међународне компаније, амбасаде, произвођачи посуђа врхунског
квалитета и ексклузивне опреме за припрему и сервирање хране.
Специјални гост била је Амбасада Индонезије.
Добра храна и промоција здравих навика обележили су „Кухиње
света“, где се представило више од 25 излагача који производе органску храну, зачине, производе специфичног укуса, слаткише, мед.
Поред квалитета, ове производе одликује интересантно паковање и
дизајн, па је фестивал био својеврсна изложба добре хране, али и место учења о здравим навикама и правилној исхрани. На једном месту
могли смо да пробамо слатко од љутих паприка, сладолед од домаћег
воћа и винове лозе, мед са различитим додацима, здраве ћевапе - „вегапчиће“, као и најразличитије посластице.
Весна Петков, један од организатора сајма, каже да су се трудили
да пронађу оригиналне мале произвођаче, који имају пре свега квалитетне производе. Њих 23 представило се на овом сајму, а многи су
већ на сличним манифестацијама направили добре контакте, па су
позвани да излажу на фестивалима у свету. „То су млади људи који се
све више окрећу пољопривреди и домаћој производњи, што је добро.
Фестивал смо осмислили тако да посетиоци могу да пробају производе, попричају са произвођачима и купе оно што одговара њиховом
укусу. План је да Кухиње света постану традиционални породични
фестивал, а већ средином јуна имамо договор да се представимо у
Крагујевцу”, каже Весна.

У разговору са произвођачима сазнајемо да су фестивали овог
типа право место да се представе њихови производи, а скоро сви
имају породични посао и квалитет им је на првом месту.
Милан Бабић, из фирме „Фатални зачини“, бави се производњом
специфичних зачина од чили паприка. На породичном имању надомак Београда узгаја 60 врста чили паприка, а десетак врста тренутно
користи за производњу различитих љутих ђаконија. „Почели смо од
неколико саксија, затим смо пре две године регистровали газдинство
и фирму и почели озбољно да радимо. Издваја нас то што у производњи користимо јапанску М-технологију за органску производњу уз
помоћ микроорганизама, што обезбеђује висок квалитет”, објашњава
Милан и додаје: „Поента је у забави и бољем укусу“.
Бесплатна публикација о запошљавању

Млади тим представио је на сајму природни мед „Happy honey“
са различитим додацима: српском шљивом, кајсијом и малином и органским какаом и ђумбиром. „Наш мед је јединствен и другачији и то
је наш пут до потрошача“, кажу.
Српска шљива је сировина коју користе и у породичној компанији из Осечине, места између Ваљева и Лознице, познатом управо
по овој воћки. Чоколадиране суве шљиве, али и традиционално слатко
са сувом шљивом и орасима, какво су правиле наше баке, красили
су њихов штанд. На овом фестивалу први пут су представили и свој
нов производ - сецкане суве шљиве, а како кажу, сви који су пробали
одушевљени су.
Ређали су се штандови са домаћим производима, сувим месом,
намазима од тартуфа, сиревима разних врста са различитим додацима, попут семенки и сенфа од слачице. Прави ватромет за непца.
Међу излагачима били су и представници интернет продавнице
KoVoli.com, места где прави љубитељи добре хране могу да нађу готово
све што им је потребно за гастрономска уживања. Они нуде потрошачима могућност да упознају локалне произвођаче домаће хране, да
пробају и заволе нове укусе, али и не забораве старе, традиционалне
рецепте.
Током два дана организована су различита предавања о здравим
навикама у исхрани, а деца су могла да уче како да припремају здраве оброке на посебним радионицама.
Да и познати уживају у припреми хране показао је велики број
јавних личности који су били део фестивала „Кухиње света“, глумци,
новинари, аутори кулинарских емисија и књига рецепата и познати
блогери.
Докторка Маја Волк, професорка драматургије на Факултету
драмских уметности у Београду, позната по здравом начину живота и
исхране, на фестивалу је говорила о позитивном утицају сирове хране
на здравље организма, а др Саша Плећевић, анестезиолог и промотер
здравог начина живота, познатији као Доктор Филгуд, држао је радионицу о правилима за дуг живот. На радионици „Заводљива кухиња“
своје вештине представила је Катарина Самарџић, ауторка емисије на
TV Kitchen „Caty the Cook“. Оливера Росић, позната ауторка рецепата
српске посне кухиње, са учесницима фестивала спремала је сирове
торте без шећера, док је Маја Петровић, ауторка награђиваног блога
„Витки гурман“ говорила о здравој храни.
Национална јела, посебни начини припреме хране и различите
намирнице које се користе, представљају свакако и бренд и туристички потенцијал једне земље, па је тако као специјални гост фестивала
Амбасада Индонезије представила најпознатија јела те земље: нудле
и неколико јела са нудлама - бала бала и дадар гулунг.
Фестивал „Кухиње света“ одржан је у оквиру традиционалног
Фестивала здравља, а улаз је био бесплатан.
Јелена Бајевић
02.05.2018. | Број 775-776 |

61

Фестивал образовања у Нишу

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ НАША БУДУЋНОСТ
У Официрском дому у Нишу, у организацији Града Ниша и Националне
службе за запошљавање - Филијале Ниш, одржан је Сајам образовања. Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, начелница Управе за образовање Марина Костић, директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић и заменица директора
Наташа Станковић са сарадницима су обишли сајам који је протекао у готово
фестивалској атмосфери.
„Очекујемо да око 2.000 наших младих суграђана, ученика завршних разреда основних и средњих школа, посете Сајам образовања. Овај сајам одржавамо након јучерашњег веома успешног сајма запошљавања, како би млади
људи могли да виде која су занимања најтраженија на тржишту рада, што ће
им свакако бити од користи приликом одабира школе или факултета,“ казао је
овом приликом Бобан Матић, директор нишке филијале НСЗ.
Сајам образовања из године у годину привлачи све више интересовања,
како образовних установа тако и ученика завршних разреда основних и
средњих школа, родитеља и јавности.
У разговору са деканом Машинског факулета у Нишу
„Сајам образовања у Нишу је изнова сваке године доказ да Град Ниш и Национална служба за запошљавање граде добру причу. То потврђује и одлична посећеност ове манифестације од стране основаца и средњошколаца, који се у ово доба године налазе пред битним животним избором, а то је да одаберу школу и позив којим ће се бавити“, истакла је овом
приликом Марина Костић, начелница Управе за образовање.
Ове године је учествовало 40 образовних установа средњег, вишег и високог образовања и све су се својски потрудиле да својим представљањем привуку што више пажње радозналих посетилаца.
„Дуално образовање је свакако наша будућност и у нашој школи имамо 2 смера: оператер машинске обраде и бравар-заваривач, који ће
бити интересантни будућим ученицима. Наиме, на овим смеровима је, рецимо, у другој години 30% свега што се ради базирано на пракси, а
70% на теорији, а у трећој имамо 60% праксе и 40% теорије“, истакао је овом приликом Срђан Михајловић, професор Машинске школе Ниш.
Основци и средњошколци су са великим интересовањем обилазили живописно опремљене штандове школа, настојећи да прикупе што
више информација.
„Студираћу економију или права. Знам да су сада јако тражена ИТ занимања, али мени некако више иду друштвене науке. Искрено се
надам да ће порасти тражња за квалитетним правницима и економистима, док ја дипломирам“, казала је Јована, једна од бројних средњошколаца који су посетили Сајам образовања у Нишу.
Владан Крстић

Директор НСЗ Зоран Мартиновић у посети Зајечару

САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић посетио је
фабрику „Хајнекен Србија“ у Зајечару и на састанку са руководством разговарао о
сарадњи ове компаније са НСЗ. Мартиновић се састао и са градоначелником Зајечара Бошком Ничићем, са којим је разговарао о проблему незапослености и начинима на које се она може умањити. Ничић је говорио о програму јавних радова који
локална самоуправа Зајечар спроводи у сарадњи са НСЗ и нагласио да је Град ове
године издвојио 20 милиона динара за програме запошљавања, колико ће издвојити и Република Србија преко Националне службе за запошљавање.
Зоран Мартиновић је подсетио да ове године НСЗ има највећи буџет у последњих пет година за програме и мере запошљавања, као и да је расписан још један круг јавних позива који се финансира из средстава Европске уније, из програма
ИПА фондова. „Намера НСЗ је да се кроз ове програме стимулише запошљавање
лица из теже запошљивих категорија“, рекао је Мартиновић и указао и на значај
преквалификација и доквалификација у складу са потребама послодаваца, јер је
чињеница да постоји несклад између образовног система и потреба тржишта рада,
на чему се у будућем периоду мора додатно радити.
На састанку је истакнуто да је сарадња локалне самоуправе са НСЗ од кључног
значаја за смањење броја незапослених.
Синиша Стојановић

Сајам социјалног предузетништва у Новом Пазару

НОВИ ПОСЛОВИ

Као део обележавања Дана града у Новом Пазару, први пут је одржан Сајам социјалног предузетништва. Манифестацију организовану у склопу пројекта „Нови Пазар - нови послови“, Градска управа је организовала са циљем повећања запошљивости теже запошљивих
категорија становништва, у сарадњи са Београдском иницијативом за развој и сарадњу, Регионалном санџачком развојном агенцијом СЕДА и Националном службом за запошљавање - Филијала Нови Пазар.
Ова важна привредна манифестација окупила је 20 социјалних предузетника из целе Србије. Циљ сајма је био да послужи као полазна основа за одрживи развој предузетништва које подстиче запошљавање теже запошљивих категорија становништва. Сви заинтересовани су на Сајму
социјалног предузетништва могли да виде одличне примере из праксе као добре предузетничке идеје. Манифестацији је присуствовао градоначелник Новог Пазар Нихат Бишевац, који је подржао овакав вид развоја предузетничких идеја и истакао велики значај оваквих манифестација.
Кроз пројекат „Нови Пазар - нови послови“, у Новом Пазару биће основана два нова социјална предузећа, на основу већ достављених
бизнис планова, која ће на самом почетку добити финансијску помоћ од пет хиљада евра, захваљујући пројекту.
Аида Бојаџић
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Нова фабрика „Леонија“ у Нишу

ПОСAO ЗА 2.200 РАДНИКА
Компанија „Леони“, светски лидер у производњи оптичких влакана и каблова, отворила
је у Нишу нови погон, у којем ће бити запослено 2.200 радника. Свечаном отварању је присуствовао и председник Србије Александар Вучић.
„Не померају речи са места, већ дела и то је оно што је и ‚Леони‘ показао. Треба да понудимо
решења којима ћемо показати да можемо да радимо и идемо напред, да верујемо у себе, да напредујемо, гледамо и стварамо будућност и не кукамо због прошлости. Свака фабрика је срећа
за Ниш, Србију, регион, свака фабрика коју смо отворили и коју ћемо тек отворити значи да
ћемо више радити, као и да знамо да све захтева труд и напор, јер без рада не може ништа. Зато
морамо да будемо спремни и орни за још рада“, казао је председник Србије Александар Вучић.
У савремени погон површине 20.000 квадратних метара уложено је око 22 милиона евра.
„За разлику од ранијег периода, када су се фабрике у Нишу затварале и продавале у
бесцење, поново отварамо погоне у којима се запошљавају људи, а међу њима су и многи
високообразовани који су претходних година одлазили у бели свет”, рекао је градоначелник
Ниша Дарко Булатовић.
Компанија „Леони“ у 3 фабрике у Србији упошљава око 7.000 радника и бави се производњом аутомобилских каблова за возила јагуар, БМВ и
ландровер. Део је „Леони групе“, светског лидера у производњи каблова и оптичких влакана, која у свету запошљава око 76.000 радника у 32 земље.
„Све што смо урадили претходних месеци велика је ствар. У сарадњи са Републиком Србијом и Градом Нишом отворили смо велики број радних места и повећали производњу“, истакао је овом приликом генерални директор „Леонија“ Клеменс Сакс.
Свечаном отварању фабрике присуствовали су и представници Националне службе за запошљавање, заменик генералног директора НСЗ
Петар Јарић, директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић и заменица директора Наташа Станковић са сарадницима.
Национална служба за запошљавање - Филијала Ниш и компанија „Леони“ имају одличну сарадњу од самог доласка ове компаније у Србију.
Већина радника у фабрици у Прокупљу, као и фабрикама у Нишу, запослена је путем директног посредовања Националне службе за запошљавање. Компанија „Леони“ је редован учесник сајмова запошљавања које организује НСЗ и корисник програма и мера активне политике запошљавања, што је истакао и генерални директор „Леонија“ Клеменс Сакс.

Знањем до посла

НОВИ МЛАДИ КОВАЧИ У „ЗАСТАВА КОВАЧНИЦИ“
Компанија „Застава ковачница“ из Крагујевца, коју је прошле године из стечаја купила фабрика „Застава оружје“, запослила је групу младих ковача, први пут после готово 15 година. У
претходном периоду у оквиру подмлађивања кадра запослена су и четири дипломирана машинска
инжењера, двоје дипломираних економиста и један дипломирани стручњак за пословну администрацију, а у плану је ангажовање још два инжењера.
У „Застава ковачници“ ради око 50 ковача од којих је већина старија од 50 година, а 20 одсто је
пред пензијом. Ковачи су дефицитарни на тржишту рада у Крагујевцу, а ниједна школа не школује
кадрове за то занимање.
Извршни директор „Застава ковачнице“ Милан Костић рекао је агенцији Бета да је ковачница примила на преквалификацију 11 незапослених радника металске струке млађих од 30 година и обучавала
их за коваче у оквиру пројекта „Знањем до посла“. Вештину заната учили су од старијих мајстора.
„После завршетка обуке запослили смо седам младих ковача, а остали из групе биће запослени у
наредних 30 дана. Обука се показала као ефикаснија, јер у овом случају не морамо да чекамо да заживи
дуално образовање и чекамо четири године да се заврши школовање овог кадра који нам је потребан“,
рекао је Костић и додао да „Застава ковачница“ има потребу и за радницима који раде на ЦНЦ машинама.
Костић је навео да је циљ „Ковачнице“ да у наредном периоду има укупно 200 запослених и
остварује приход од 10 милиона евра годишње. У претходном периоду у оквиру подмлађивања
кадра запослена су и четири дипломирана машинска инжењера, а у плану је ангажовање још два
инжењера. Посао је добило и двоје дипломираних економиста и један дипломирани стручњак за
пословну администрацију.
Извор: Бета

Конкурс отворен до 4. маја 2018.

ЗЕЛЕНЕ ИДЕЈЕ

Траг фондација, у партнерству са Фондом браће Рокфелер, Ерсте банком, Икеом и Хуманитарном организацијом Church World Service, организује годишњи Национални форум за зелене идеје, са намером да подстакне појединце, удружења и мала предузећа да развију иновативне
предузетничке идеје засноване на принципима одрживог развоја и очувању природних ресурса и животне средине.
Пројектна идеја која се пријављује на конкурс треба да равномерно обухвати све елементе одрживог развоја, односно да поред финансијске
одрживости има и значајан друштвени, еколошки и економски утицај у заједници. На конкурс могу да се пријаве регистрована удружења према Закону о удружењима, мала предузећа и предузетници који имају годишњи обрт мањи од 10.000 евра и појединци. Заинтересовани могу да
се пријаве електронским путем на адресу zeleneideje@tragfondacija.org.
Конкурс је отворен до 4. маја 2018. године.
Поред финансијске подршке, Траг фондација и Ерсте банка ће добитницима награда обезбедити додатну подршку у виду консултација,
едукација и размене искустава, како би им пружили и дугорочну подршку у реализацији пословних идеја.
Поред награде на Националном форуму, све три награђене идеје учествоваће на Регионалном форуму Фонда браће Рокфелер (РБФ), који
ће ове године бити организован од 19. до 20. јула у Македонији, уз могућност да се такмиче за додатну награду од 10.000 америчких долара.
Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

