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КОНКУРЕНТНОСТ ЈЕ 
ИМПЕРАТИВ
Сви показатељи привредне активности, макроекономски 
показатељи, као и процене и прогнозе за четврти квартал, не 
указују да ћемо у овој години имати један озбиљнији привредни 
опоравак

нефорМално оБразовање

ГДЕ ЈЕ СРБИЈА У 
ОДНОСУ НА ЕВРОПУ?
Међу послодавцима у Србији није развијена свест да су 
запослени најважнији ресурс сваке фирме. Страхују да ће 
улагањем у обуку бити на губитку, ако их радници после 
одређеног времена напусте

MIDWEB пројекат 

ВРАТИЛИ СЕ ДА 
ПРЕНЕСУ ЗНАЊЕ
Наши стручњаци из Европе заинтересовани су за поновни 
долазак у Србију, како би наставили да раде на започетим 
пословима. Неколицина најозбиљније размишља да се потпуно 
врати у земљу
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Оптимизам дОлази из ЕврОпЕ
Говорећи ексклузивно за „Послове“, Милош Бугарин, пред-

седник Привредне коморе Србије, истиче да показатељи при-
вредне активности у Србији у прва два квартала не пружају раз-
лог за оптимизам. 

„У првом кварталу је забележен негативан тренд раста од 
1,3%, а у другом кварталу је евидентан пад привредне актив-
ности за 0,6%, што за последицу има рецесионе трендове са 
негативним привредним растом од 1,9%. Уз пад привредних 
активности дошло је и до пада индустријске производње, пре-
рађивачке индустрије и осталих привредних грана, а суша је 
изазвала страшне последице, крајње негативне за род у примар-
ној пољопривредној производњи. Макроекономски показатељи 
указују и на то да је буџетски дефицит негде око 7,1%, да је јавни 
дуг далеко изнад пројектованог, који је био дефинисан законом, 
и износи око 3,8 милијарди евра, те држава и привреда треба 
да га сервисирају. Већ сада се може рећи да ћемо највероватније 
укњижити једну од лошијих година, када је реч о привредној 
активности. Последично, и берза је праћена високом неликвид-
ношћу српске привреде, падом запослености и наравно падом 
стандарда, те слободно можемо рећи – сиромаштвом“, каже Ми-
лош Бугарин. 

Највећи терет кризе су поднела мала и средња предузећа, 
која су доминантан облик привредног организовања у Србији и 
чине 99% укупног српског привредног миљеа. Говорећи о при-
вредној сарадњи Србије са ЕУ, Бугарин истиче да је из ЕУ, као 
највећег спољнотрговинског партнера Србије, дошло и највише 
инвестиција. Реч која ће у наредном периоду значити императив 
је конкурентност и како на њој порадити, што је задатак реалног 
сектора. То нису захтеви само тржишта ЕУ, већ и тржишта Руске 
Федерације и свих осталих тржишта. Србија мора пуно да ради 
како би се што боље позиционирала на тржишту Европске уније, 
у супротном, сам улазак у ЕУ српским грађанима ништа спекта-
куларно неће донети.

Преко пројекта MIDWEB - „Миграције за развој на Западном 
Балкану“, у сарадњи са Владом Републике Србије и ресорним ми-
нистарством, обезбеђен је привремени повратак и запослење за 
20 квалификованих стручњака из Србије, који су трајно настање-
ни у земљама Европске уније - Аустрији, Немачкој, Италији, Хо-
ландији, Швајцарској и Великој Британији. Учесницима је омо-
гућено да се у периоду од две недеље до два месеца могу вратити 
у земљу порекла, како би са другима поделили своје знање и 
вештине и тако допринели развоју земље из које потичу.

Пројекат MIDWEB подржао је и оснивање миграционих сер-
висних центра. Њихов задатак је да упућују заинтересоване на 
надлежне локалне институције са циљем развијања индивиду-
алних знања и вештина, ради лакшег сналажења и остваривања 
права, као и повећања могућности за запошљавање у земљи 
и иностранству. Информације се односе и на процедуре за до-
бијање виза, радних и боравишних дозвола, приступ здравстве-
ној заштити, образовање и студирање у иностранству, као и на 
све неопходне контакте у вези са миграцијом. У вождовачком 
Миграционом центру прошле недеље организована је обука за 
саветнике из свих служби и испостава Филијале Београд НСЗ, 
тако да сада свака организациона јединица београдске службе 
има и саветника надлежног за информисање и даље упућивање 
миграната, потенцијалних миграната и повратника. 

    Редакција



Индустрија текстила, одеће, коже и обуће

Компанија „Геокс“ намерава да у Врању изгради фабрику за производњу женске модне 
обуће високог квалитета, која би годишње производила 1.250.000 пари обуће. Влада Србије 
подржаће то улагање кроз програм за подстицај директних инвестиција, у износу од 9.000 

евра по сваком новоотвореном радном месту

Уговор о додели средстава за директне инвестиције у 
Врању потписали су министар финансија и привреде 
Млађан Динкић и председник компаније “Геокс” (Geox) 
Марио Морети Полегато. Потписивању уговора при-
суствовао је и премијер Ивица Дачић. Уговор ће омо-

гућити запошљавање 1.250 радника у новој фабрици, у чију ће 
изградњу „Геокс“ уложити 15,8 милиона евра.

Компанија „Геокс“ намерава да у Врању изгради фабрику за 
производњу женске модне обуће високог квалитета, која би го-
дишње производила 1.250.000 пари обуће. Влада Србије подржаће 
то улагање кроз програм за подстицај директних инвестиција, 
у износу од 9.000 евра по сваком новоотвореном радном месту. 
Министар Динкић и челник “Геокса” потписали су и Пројектни ок-
вирни уговор о остваривању међусобних права и обавеза између 
Србије, Града Врања и компаније „Геокс“.

Група “Геокс”, која данас послује у 103 земље широм света,  
један је од највећих произвођача обуће у свету. Производни асор-
тиман обухвата женску и дечију класичну, бизнис, спортску и мод-
ну одећу и обућу. Италијанска компанија има производне погоне у 
Кини, Вијетнаму, Индонезији, Јужној Кореји и Бразилу.

Индустрије текстила, одеће, коже и обуће представљају зна-
чајне производне гране у Србији, увозно-извозно оријентисане, 
радно интензивне, са традицијом на европском и светском тр-
жишту. Производња је организована у малим, средњим и великим 
предузећима. Споразум о слободној трговини текстилом са ЕУ је 
био једини билатералан споразум који је Србија имала са ЕУ и ре-
зултати постигнути у овој грани привреде су више него евидентни. 
Седамдесет процената српског извоза текстила и обуће се обавља 
у земље ЕУ. Ступањем на снагу прелазног трговинског Споразу-
ма са Европском заједницом, Споразума о слободној трговини са 
Турском, као и дата могућност примене дијагоналне кумулације 
порекла роба Турска, Србија, ЕУ, земље Цефте (CEFTA), обезбеђен 
је приступ предузетницима овог сектора тржишту од близу 800 
милиона потрошача.

Економска и финансијска криза, затим догађаји у земљама 
Северне Африке, са којима је ЕУ имала успостављену дијагонал-
ну кумулацију порекла роба још од 2005, односно 2006. године, 
натерали су купце ЕУ да своје производне налоге у Кини, Индији, 
Пакистану, земљама као што су Египат, Тунис, Мароко, смање и 
да производњу артикала овог сектора преусмере на подручје зе-
маља Балкана. Србија, имајући у виду све поменуте споразуме о 
слободној трговини, постаје врло атрактивна дестинација за купце 
ЕУ, као и земље у нашем најближем окружењу.

Укупна робна размена Србије и Италије у 2011. години изно-
сила је око три милијарде долара. Због утицаја светске економске 

кризе на привреде обе земље, у прва четири месеца 2012. године 
дошло је до пада обима трговинске размене за око 12,2 одсто, у 
односу на исти период 2011. године. Разлог за то је, између осталог, 
и ситуација у вези са „Железаром Смедерево“, која је била значајан 
извозник. Такође, дошло је до мањег извоза производа црне мета-
лургије уопште. Извоз српских производа у Италију мањи је за 28 
одсто, док је увоз из те земље повећан за 2,8 одсто. Покривеност 
увоза извозом је била на нивоу од 65 одсто, што је изнад европског 
просека, али је мање од онога што је уобичајено у економским од-
носима Србије и Италије. Процењује се да ће робна размена, а по-
себно извоз из Србије, бити знатно већи када почне серијска про-
изводња аутомобила у „Фабрици аутомобила Србија“ у Крагујевцу. 

У циљу поспешивања сарадње, недавно је у Београду одржан 
скуп српских и италијанских привредника из области текстилне 
индустрије, производње папира, намештаја, опреме за управљање 
електроенергетским системима и хемијске индустрије. Скуп је ор-
ганизован у оквиру пројекта „RISEE мрежа Италија - Југоисточна 
Европа“, који финансира италијанско министарство за економски 
развој, а на основу Закона 84. Циљ тог закона, усвојеног 2001. го-
дине, јесте да допринесе развоју шест земаља Југоисточне Европе 
кроз промоцију економских односа. У тај пројекат, осим Србије, 
укључене су и Албанија, Македонија, Црна Гора, Хрватска и Босна 
и Херцеговина. 

Када је реч о улагањима италијанских компанија у српску 
привреду, до сада су инвестиције премашиле две милијарде евра, 
што је омогућило запошљавање око 20 хиљада радника. 

	 	 	 	 	 СМЦ

ИТАЛИЈАНСКА ОБУЋА  
У ВРАЊУ
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Да ли је Србија некакакав посебан случај, да ли су услови које 
Србија треба да испуни тежи него што је то био случај са 
претходним земљама кандидатима, да ли ће процес про-
ширења бити заустављен такозваним замором, каква је  

 будућност ЕУ с обзиром на актуелну унутрашњу финан-
сијску и институционалну кризу, само су нека од питања која себи 
свакодневно постављају политичари, аналитичари, али пре свих, 
грађани Србије. На ова и низ других питања, понуђени су могући 
одговори у публикацији „Србија и Европска унија, како даље“. 

„Пуноправно чланство у Европској унији, као декларисани 
спољнополитички циљ Србије, могуће је достићи само кроз потпу-
ну посвећеност и ангажованост свих институционалних капаци-
тета“, написала је у уводном делу председница Центра за спољну 
политику Александра Јоксимовић, наглашавајући да без овакве 
врсте одлучности и константног фокусирања на крајњи циљ, про-
цес трансформације и реформе друштва се може претворити у бес-
коначни низ испуњавања услова, без свести о потреби прилагођа-
вања демократским процесима развијених друштава.

На поменутој конференцији за медије она је истакла и да Бео-
град мора да покаже већу иницијативу и предлаже решења и ак-
тивности, а не само да чека да Брисел каже шта треба урадити. Пре-
ма њеним речима, за Србију је важно да реши сва отворена питања 
са Хрватском, да не би било проблема око процеса интеграције када 
та земља постане чланица ЕУ. 

На промоцији документа „Србија и ЕУ, како даље“, који садржи 
13 препорука за бржи улазак Србије у ЕУ, закључено је да све земље 
у региону имају проблема на путу ка Европској унији, које морају 

да решавају заједно, а јасно је да после добијања статуса кандидата 
морају да се испуне одређени услови пре почетка преговора. 

Директор Владине Канцеларије за европске интеграције Ми-
лан Пајевић, истакао је да се у нацрту извештаја није помињало 
потписивање споразума о добросуседским односима са Косовом, 
као услов за Србију, истакавши да ће Влада Србије, после предста-
вљања годишњег извештаја Комисије, усвојити акциони план који 
припрема Канцеларија за европске интеграције. 

Директор Канцеларије „Фридрих Еберт“, Михаел Ерке, рекао је 
да немачка влада у начелу подржава улазак Србије у ЕУ, али да ће 
свака влада Немачке захтевати од Србије да нормализује односе 
са Косовом.

Помоћник министра спољних послова Србије, Душан Лопан-
дић, истакао је да је због економске кризе у кризи и проширење 
ЕУ и навео да је Србија уз земље региона покренула дипломатску 
активност према земљама ЕУ да се не смањују средства за пре-
тприступне фондове намењене државама које су на путу ка ЕУ. У 
процесу интеграције Србије у ЕУ треба нагласити развојни аспект, 
рекао је Лопандић, наводећи да су два основна носиоца проширења 
ЕУ - модернизација и економија. Он је као најјаче партнере Србије 
у процесу интеграције навео Италију, Француску и Немачку, до-
дајући да Србија са Немачком има дијалог који није увек лак.

	 	 	 	 	 	 СМЦ

Србија и Европска унија

Србија се на европском путу налази већ дугих дванаест година, током којих је пролазила кроз различите 
фазе од: евро-ентузијазма, преко евро-оптимизма, до евро-скептицизма. У документу који су недавно 
у београдском Медија центру промовисали Центар за спољну политику и Фондација „Фридрих Еберт“, 

сублимисани су актуелни проблеми и предложени кораци који ће Србију водити ка даљем напретку у ЕУ 
интеграцијама

КАКО ДАЉЕ

Замор процесом
Читаву деценију европска перспектива била је једна од 

кључних предизборних обећања и порука страначких кам-
пања. Страх од одустајања од европског пута био је пресу-
дан при избору политичких опција у дану избора. Данашња 
подршка европским интеграцијама је обрнуто пропорционал-
на својим почецима – достигнут је консензус међу политичким 
странкама о неопходности европског пута, али је подршка 
грађана пала на испод 50%, што више говори о замору проце-
сом, као и страху од евидентне финансијско-институционалне 
кризе ЕУ, него о смањеном поверењу у европске вредности на 
којима Унија почива. 

(Извор: Публикација „Србија и ЕУ, како даље“)

Тимска игра
Након што је у Бриселу представљен годишњи извештај 

Европске комисије о напретку Србије у европским интегра-
цијама, председник Владе Србије Ивица Дачић је изјавио да се 
очекује наставак дијалога, али и подвукао да то мора да буде 
тимска игра и да је Србија спремна да прихвати изазове. Коме-
сар ЕУ Штефан Филе изјавио је да је Европска комисија у погле-
ду Косова статусно неутрална и да не постоје додатни услови 
за Србију за добијање датума за почетак преговора с ЕУ. Он је 
рекао да се реченица о територијалном интегритету Косова од-
носи на став према подели Косова, а не према статусу. Такође, 
навео је да очекује да Србија настави реформе у правосуђу, да 
уложи више напора у борбу против корупције и криминала, за-
тим да посебну пажњу посвети рањивим групама, као што су 
Роми и ЛГБТ популација, као и да спроведе све што је до сада 
договорено у дијалогу Београда и Приштине.

(Извор: Б92)
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MIDWEB пројекат ангажовао наше стручњаке из Европе

Свих 20 ангажованих стручњака заинтересовано је за поновни долазак у Србију, како би наставили 
да раде на започетим пословима. Неколицина најозбиљније размишља да се потпуно врати у земљу

ВРАТИЛИ СЕ  
ДА ПРЕНЕСУ ЗНАЊЕ

Миграциони сервисни центар
Миграциони сервисни центри подржани су од стране 

пројекта MIDWEB, којим руководи Међународна организација 
за миграције, а финансира се из фондова Европске комисије.

- Мрежа миграционих сервисних центара при Национал-
ној служби за запошљавање пружа информације, индивидуал-
ну помоћ и савете мигрантима и потенцијалним мигрантима, о 
ризицима илегалне миграције и о могућностима за запошља-
вање у оквиру легалних миграција. Миграциони центар не по-
средује у запошљавању у иностранству, већ су за то надлежни 
НСЗ, ресорно министарство и легалне приватне агенције за за-
пошљавање. Центар упућује заинтересоване и на надлежне ло-
калне институције, са циљем развијања индивидуалних знања 
и вештина, ради лакшег сналажења и остваривања права, као 
и повећања могућности за запошљавање у земљи и иностран-
ству. Информације се односе и на процедуре за добијање виза, 
радних и боравишних дозвола, приступ здравственој заштити, 
образовање и студирање у иностранству, као и на све неопхо-
дне контакте у вези са миграцијом. Водич о земљама одре-
дишта, Информатор о студијама у иностранству и Информатор 
о признавању квалификација, могу се преузети директно у 
центрима или са интернет портала, објашњава Невенка Добри-
чић, из београдског Миграционог центра. 

Миграциони сервисни центар почео је са радом средином 
2008. године, а од прошле године мрежа миграционих цента-
ра проширена је и на друге градове у Србији - Нови Сад, Ниш, 
Нови Пазар, Крушевац, Краљево и Бор. Све детаљне информа-
ције, као и адресе миграционих сервисних центара у Србији, 
заинтересовани могу наћи на интернет сајту Миграционог сер-
висног центра: www.migrantservicecentres.org.



   |  Број 487  |  17.10.2012. Бесплатна публикација о запошљавањуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

Говорећи ексклузивно за „Послове“, председник национал-
не асоцијације свих српских привредника, посебно истиче 
да показатељи привредне активности у Србији у прва два 
квартала не пружају разлог за оптимизам.

„У првом кварталу је забележен негативан тренд раста од 
1,3%, а у другом кварталу је евидентан пад привредне активнос-
ти за 0,6%, што за последицу има рецесионе трендове са негатив-
ним привредним растом од 1,9%. Уз пад привредних активности 
дошло је и до пада индустријске производње, у првом кварталу за 
5,9%, а у другом око 4%. Ако томе додамо и пад прерађивачке ин-
дустрије и осталих привредних грана, као и сушу која је изазва-
ла страшне последице, крајње негативне за род у примарној 
пољопривредној производњи, све указује да ћемо и у наредном 
периоду највероватније бележити негативан привредни раст. Као 
последица може се очекивати и пад прерађивачке индустрије у 
четвртом кварталу, што нас засигурно уводи у један јако непо-
вољан период. Ова 2012. година ће вероватно бити година у којој 
је забележена рецесија. Макроекономски показатељи указују и 
на то да је буџетски дефицит негде око 7,1%, да је јавни дуг далеко 
изнад пројектованог, који је био дефинисан законом, и износи око 
3,8 милијарди евра, те држава и привреда треба да га сервисирају. 
Већ сада се може рећи да ћемо највероватније укњижити једну од 
лошијих година, када је реч о привредној активности. Једина при-
вредна грана која је забелажила раст у току ове године је сектор 
рударства (0,3%). Да ли ће такав тренд бити и у наредна два квар-
тала, нисам сигуран. У сектору телекомуникација и саобраћаја, 
такође, постоје показатељи који указују на благи раст. Волео бих 
да имамо и неке другачије прогнозе, али сви показатељи при-
вредне активности, макроекономски показатељи и процене за 
четврти квартал, не указују да ћемо имати један озбиљнији при-
вредни опоравак. Последично, и берза је праћена високом нелик-
видношћу српске привреде, падом запослености и наравно падом 
стандарда, те слободно можемо рећи – сиромаштвом“, каже Ми-
лош Бугарин.

Колико ситуација у региону утиче на привредне ак-
тивности о којима говорите?

Нажалост, ни ситуација у региону није ништа боља. Пад 
привредне активности забележен је у свим земљама у региону, 
а стопа неликвидности је такође велика. Просечно време напла-
те потраживања у Србији је негде између 128 и 180 дана, у за-
висности од тога да ли наплату генерише неликвидност државе 
или су у питању трговачки ланци. Рецесионе трендове у прошлој 
години забележиле су Хрватска и Словенија, а ове године ће не-
гативне трендове забележити све земље региона, иако не могу 
поуздано тврдити каква је ситуација у Црној Гори. Када будемо 
имали потпуне резултате из трећег квартала, моћи ћемо говори-
ти о неким озбиљнијим пројекцијама до краја године, јер Србија 
највећу спољнотрговинску размену има са земљама региона, са 
земљама Цефта споразума. То је једини регион са којим Србија 
остварује суфицит у робној размени, од 1,5 до 1,7 милијарди дола-
ра на годишњем нивоу. 

Како у овом тренутку коментаришете привредну са-
радњу са Европском унијом, посебно у контексту чињени-
це да је Руска Федерација постала чланица Светске трго-
винске организације? 

Највећи спољнотрговински партнер Србије је свакако ЕУ, из 
које је дошло и највише инвестиција. То је тржиште на које је Ср-
бија највише упућена и са којим остварује највећи обим спољно-
трговинске размене. Међутим, постоје и проблеми, међу којима 
је најизраженији велики дефицит у спољнотрговинској размени, 

а други је што још увек немамо неопходан ниво додатне вред-
ности, када је у питању степен финализације готових производа. 
Наиме, углавном се у земље ЕУ извозе полуфабрикати или робе 
које имају нижи ниво додатне вредности. На првом месту се од 
свих наших извозних производа налази жути кукуруз, барем до 
ове године, јер нажалост, ове године је забележен велики подбачај 
у роду кукуруза. Да бисмо имали бољи резултат у спољнотрго-
винској размени са земљама ЕУ, морамо порадити на већем сте-
пену финализације извозних артикала и стандардизацији робе 
према стандардима земаља ЕУ. Такође, морамо имати тржиш-
но конкурентнију робу, како бисмо имали већи извоз него сада. 
Као четврто, такође важно, морамо имати одржив континуитет 
и перманентни раст, како бисмо имали боље позиционирање на 
тржишној ниши земаља Европске уније. Уласком у ЕУ, када год то 
било, ми ништа спектакуларно нећемо добити. Тада нам долази 
ЕУ на наше тржиште и ако немамо довољан ниво конкурентности 
домаће привреде, имаћемо проблем са пласманом, чак и на до-
маћем тржишту, а посебно у земљама ЕУ. 

Реч која ће у наредном периоду значити императив је конку-
рентност и како на њој порадити, што је у највећем делу задатак 
реалног сектора. Подразумева и приступ инвестицијама које су 
доступне са ценом капитала, како би се унапредила конкурент-
ност домаће привреде, увеле нове технологије, процесна опрема 
и техника која може обезбедити неопходан квалитет, стандард 
и висок ниво конкурентности. Ми још увек имамо производе са 
ниском додатном вредношћу, уграђеном у велику количину жи-
вог рада, што умањује конкурентност и у делу иновативних про-
извода. Једноставан производ могу да произведу сви, али треба 
произвести производ који је високо софистициран. Наравно, то 
су захтеви и свих осталих тржишта, како тржишта ЕУ, тако и тр-
жишта Руске Федерације. 

Србија има привилегован статус у трговини са Руском Фе-
дерацијом, на основу Уговора о слободној трговини. Захваљујући 
том уговору, имамо годишњи раст спољнотрговинске размене са 
Руском Федерацијом, када је у питању извоз, који се мери дво-
цифреним бројевима. Међутим, и ту постоји проблем, јер немамо 
економију великог обима. Да бисмо се боље позиционирали на 
руском тржишту, осим квалитета, мора постојати и количина и 
континуирана испорука, а наша поприлично ослабљена привре-
да има проблем да на то одговори.

Сви показатељи привредне активности, макроекономски показатељи, као и процене и прогнозе за 
четврти квартал, не указују да ћемо у овој години имати један озбиљнији привредни опоравак

Интервју: Милош Бугарин, председник Привредне коморе Србије

КОНКУРЕНТНОСТ ЈЕ 
ИМПЕРАТИВ



   |  Број 487  |  17.10.2012. Бесплатна публикација о запошљавању 7  17.10.2012.  |  Број 487  |   

Колико трансформација јавних предузећа може ути-
цати на бржи опоравак привреде?

Јавна предузећа су отворено питање државе, које још увек 
нико није почео да решава. Последњих двадесет година, осим 
ретких изузетака, јавна предузећа су углавном неуређена и нису 
тржишно оријентисана, па нису ни спремна да се квалитетније 
позиционирају. Јавна предузећа су наша озбиљна шанса, али под 
другачијим условима: морају бити трансформисана, реорганизо-
вана, тржишно припремљена и морају увести корпоративни сис-
тем управљања, као и професионализацију. Тако би, уместо да 
стално буду на државној инфузији и дотирају се из буџета, била 
профитно оријентисана, добила стратешког партнера, у оквиру 
корпоратизације и менаџмента оспособљена да буду профита-
билна и нађу своје тржишне нише. Уместо губитака генерисала 
би реалан профит.

Јавно приватна партнерства као шанса?
Ја бих рекао и могућност и шанса и нужна потреба. Свуда где 

не преовлађује виши државни интерес, да мора бити већински 
државни пакет, треба укључити и јавно приватно партнерство 
и професионални менаџмент компанија које имају интереса да 
у том партнерству искажу своје менаџерске способности, позна-
вање бизниса и генеришу профит. Нажалост, код нас се у томе 
праве тек пионирски кораци. Велика шанса српске привреде је у 
томе да инвентивни, предузимљиви привредници из света биз-
ниса у оквиру јавно приватног партнерства покрену иницијативу 
и обезбеде да те фирме генеришу профит. Наш закон то омогућа-
ва, али у оквиру позитивне законске регулативе треба испрофи-
лисати интересе и државе и приватних компанија и људи који 
имају предузетнички дух. 

Највећи терет кризе су поднела мала и средња предузећа, 
која су доминантан облик привредног организовања у Србији и 
чине 99% укупног српског привредног миљеа. Највећи проблем 
неликвидности има сектор малих предузећа, али могу опста-
ти само ако генератор развоја буду велики привредни системи. 
Нажалост, кроз процес транзиције, процес сегментирања и при-
ватизацију, ми смо направили и процес деиндустријализације, 
односно генерално уништавање српске индустрије, јер она сада 
бележи 80% мању развијеност у односу на 1989. годину. Након 
што смо изгубили генератор развоја, мала и средња предузећа 
су морала сама да се боре за опстанак. Велики број предузећа је 
угашен или је њихов рачун угашен већ годинама. Запала су у не-
ликвидност, због односа државе према њима или због нередовно-
сти плаћања корисника њихових услуга и производа. Дакле, осим 
тога што су шанса, мала и средња предузећа су и велики проблем 
српске привреде. Сада је тај сектор неликвидан и мораће да буде 
подржан од стране државе, што држава сада и ради. За две не-
деље је примљен огроман број захтева за субвенционисане кре-
дите за ликвидност, што је заправо реална слика српске привреде, 
у којој спирала неликвидности дотиче и купце и добављаче. Јед-
ним делом су и банке криве због тога, јер цена капитала који су 
нудиле том сектору просто је била неприхватљива. Онај ко је узи-
мао динарске или девизне кредите задуживао се краткорочно да 
би повећао ликвидност и свој обртни потенцијал учинио већим, 
упао је у спиралу немогућности враћања тог кредита, јер профит 
малих и средњих предузећа, чиме год да се баве, није такав да 
може вратити кредите по тој цени. Враћање кредита у доцњи је 
више од 25%, са дужим временским периодом од 90 дана, што 
аутоматски врло брзо може да доведе у проблем и финансијски 
сектор, тј. банкарски сектор.

Како коментаришете најављене олакшице за мала и 
средња предузећа и предузетнике?

Релаксација кроз најављене олакшице за више од 130 па-
рафискалних оптерећења, поједностављење административних 
процедура, гашење неких агенција, смањење трошкова, заиста 
представљају знатну уштеду и нешто на шта су привредници 
указивали годинама уназад. То је добра порука и представљаће 
релаксацију, када је реч о парафискалним захватањима, али то ће 
само на кратак рок дати одређене ефекте. За средњи и дужи рок 
неопходна је пореска реформа, која би смањила трошкове посло-
вања, а то онда генерише и раст привредне активности, а самим 
тим већу тражњу која поново доводи до раста привредне актив-
ности и веће производње. Последица свега тога је раст стандарда 
грађана. Гиљотина прописа мора да се заврши, а банке да понуде 
кредите са нижим каматним стопама, прихватљивије за српску 
привреду. Све заједно подразумева један потпуно другачији кон-
цепт економске политике. Када су у питању финансије или бан-
карски сектор, то је нешто што је влада добро препознала кроз 
формирање Националног савета за привредни опоравак, где се 
ушло у квалитетан дијалог са представницима извршних власти 
и представницима привреде. Привреда је то заиста и тражила. 
Формиране су три радне групе: привредници, финансијски сек-
тор и банке и представници владе, који ће креирати привредни 
амбијент. Све три радне групе заједно ће направити сет кратко-
рочних и средњорочних мера, које је неопходно донети како би се 
привредни амбијент учинио што бољим и квалитетнијим. У пр-
вом моменту је циљ заустављање пада привредних активности, у 
другом - стварање могућности за генерисање раста привредних 
активности, а у трећем - опоравак српске привреде и стварање 
предиспозиција за привлачење страних инвестиција. 

Актуелан је и попис у пољопривреди. Шта ће, по вашој 
процени, донети резултати тог пописа?

Не могу рећи да је пољопривреда наша озбиљна шанса, али 
не желим да тврдим ни супротно. Наша земља има пољопри-
вредни потенцијал и у земљишним ресурсима - 4 милиона и 
600 хиљада хектара обрадивог земљишта. Преко 5 милиона и 
200 хиљада хектара пољопривредног земљишта је огроман по-
тенцијал, али ми немамо стратегију развоја српске пољопривре-
де, као ни стратегију развоја прехрамбене индустрије и развоја 
руралног сектора. Шанса постоји, јер ова привредна грана има 
велики потенцијал у земљишном ресурсу, у геостратешком по-
ложају, доброј клими. Неопходни су нам контролисани услови 
производње, јер без доброг наводњавања није могуће ништа 
урадити. Имали смо озбиљне сушне периоде који узимају данак, 
зато морамо дефинисати одрживу стратегију за дужи период. Ко 
год био на власти мора преузети обавезу да тај документ следи 
и спроводи дугорочно. Појединачни произвођачи, регистровани 
као пољопривредна газдинства, своју предузимљивост базирају 
на личном ентузијазму, а не на државној стратегији. Када буде из-
дефинисана стратегија која неће завршити на полици или у некој 
фиоци, него ће имати карактер одрживости у вишедеценијском 
периоду, можемо достићи и резултате које је српска пољопри-
вреда бележила у време своје ренесансе - седамдесетих година 
прошлог века, када смо продавали и памет и струку и производе. 
Слободно се може рећи да смо били врло успешни, готово доми-
нантни у области пољопривреде, у којој сада само констатујемо 
последице лоших климатских услова и недостатка стратешких 
опредељења. 

  	 СМЦ
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Без обзира да ли се ради о богатој или сиромашној земљи, ог-
ласи у којима се нуде послови за рад код куће, уз гарантовано доб-
ру зараду и минимална почетна улагања, представљају једну од 
најпопуларнијих превара у свету. Истина је да неки послови заиста 
могу да се обављају од куће (маркетинг, продаја, компјутерске ус-
луге), али се у том случају јасно види да је у питању легална делат-
ност. Дневне новине, огласници, интернет, препуни су огласа иза 
којих се крију преваре. 

Склапање играчака, техничке робе, накита...
Од вас се тражи да купите материјал, упутства за рад, пла-

тите учлањење, обуку или слично. „Послодавац“ неће штедети на 
обећањима, како би вас убедио да имате у рукама сигуран посао 
и сигурног купца за  своје производе. Међутим, када урадите по-
сао који је тражен, рећи ће вам да немају више уговор са том ком-
панијом, али да имају бољи посао за вас и тражиће још новца. У 
неким случајевима „послодавци“ нуде на потпис и уговор у коме 
постоји клаузула да ви од њих морате да купите материјал, али ни-
где не стоји да они морају да купе готове производе од вас. Постоји 
и могућност да, када донесете робу, налогодавац оцени да је доста 
лошег квалитета, да не може да је понуди својим комитентима, па 
ћете морати сами да се побринете за продају.

Паковање и слање поште
Код овог типа манипулације обећава се исплата одређеног из-

носа за свако писмо које упакујете или пошаљете. Углавном су у 
питању каталози, писање писама у име неке компаније, слање пи-
сама на интернету и слично. Ако се пријавите, од вас ће се тражити 
да нешто уплатите унапред и биће вам послати папири које треба 
да прочитате и потпишете. Наравно, добићете одређена безначајна 
упутства. Такође, чести су и огласи у којима се тражи да пошаљете 
писмо са својим именом и адресом, као и поштанском маркицом, 
да бисте добили одређени материјал за рад. Будите сигурни да се 
ради о превари, јер компаније које шаљу каталоге запошљавају 
људе легално и никада неће дозволити да њихову пошту шаљу 
људи које никада нису видели.

Тестирање производа код куће
Наводно, тестираћете нове производе реномираних кућа, да-

вати своје мишљење, и за то бити плаћени. Што више производа 
тестирате ви и ваши пријатељи, плата ће бити већа. Професионал-
нија верзија је када вам пошаљу прелепо урађен каталог са про-
изводима најреномиранијих светских брендова и писмо у коме се 
тврди да они желе да ви испробате њихове производе, које можете 
да задржите без надокнаде. Од вас се једино тражи да платите по-

штарину унапред. Неки вам никада неће послати производе, док 
ће други послати лоше копије, за које ћете платити огромне по-
штарине.

Рад на рачунару
Код ових превара се нуде велике зараде за мало рада на рачу-

нару: слање мејлова, отварање одређених веб странице, сакупљање 
информација, наравно, након што унапред платите одређени износ 
да бисте добили овако диван посао. Друга верзија је да вам се по-
шаље диск са адресама компанија које се баве интернет пословима 
и које ви треба да зовете и тражите посао од њих. Трећа верзија је 
„пеј пер клик“. Пошто већина веб сајтова зависи од броја посетила-
ца, односно боље се позиционирају на листама провајдера, од вас 
се тражи да отварате одређене веб сајтове свакодневно. Осим што 
ћете дати новац за учлањење у посао, бићете искоришћени за по-
прављање рејтинга веб страница оних који су вас преварили.

ЛАЖНА ОБЕЋАЊА
Дневне новине, огласници, интернет, препуни су огласа иза којих се крију преваре. У њима се тврди да 
вам за посао не треба радно искуство, обећавају се астрономске зараде, новац се тражи унапред, а 

радно време није важно

Огласи иза којих се крију преваре

Како препознати превару?
Код превара типа „рад од куће“ увек се тврди: да вам не 

треба радно искуство, обећавају се астрономске зараде („зара-
дите велики новац за само пар сати рада дневно“), увек се тра-
жи новац унапред, радно време није важно. Пазите на бројеве 
телефона за информације - некада се користе комерцијални 
бројеви, те ћете за позив платити велику своту новца. 

Пример телефонског разговора:
- Ми смо специјализовани за пружање услуга великим 

компанијама и за њих тражимо раднике за одређене по-
слове. Тренутно имамо 50 компанија којима су потребни 
људи који би одређене послове обављали код куће и исти 
би били плаћени исто као и да су стално запослени у тим 
компанијама. 

- Имам ли неке шансе да добијем посао код неке од ових 
фирми?

- Наравно. Гарантујемо вам да ћете добити посао. Сигурно 
вас неће одбити ако ми будемо гарантовали за вас.

- А о каквом послу се ради ? Шта бих ја требало да радим?
- Имамо 85 различитих послова у 50 компанија. Потребна 

нам је ваша адреса, како бисмо вам послали листу послова 
са које ћете одабрати посао који вама највише одговара.

- Колико може да се заради месечно?
- Ми исплаћујемо седмичне зараде. Просечно наши коми-

тенти зарађују 300, 500 или 1.000 евра недељно.
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На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености (“Сл. гласник РС” бр. 36/2009 и 88/2010) и 
Акционог плана запошљавања Општине Бач за 2012. годину (“Сл. 
лист Општине Бач” бр. 13/2011), 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - 
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД И ОПШТИНА БАЧ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ 
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ 

НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У  
2012. ГОДИНИ

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места 
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се у 
једнократном износу од 120.000,00 динара послодавцима који 
запошљавају незапослена лица пријављена на евиденцију 
Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад, 
Испостава Бач (у даљем тексту: Национална служба).
 

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева
Право на субвенцију за отварање нових радних места послодавац 
може остварити под следећим условима:

- да је седиште послодавца на територији Општине Бач;
- да је послодавац економски способан;
- да над послодавцем није покренут стечајни, односно 

ликвидациони поступак;
- да није смањивао број запослених у последња три месеца 

која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају 
нормалне флуктације запослених;

- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно 
социјално осигурање за запослене за последња три месеца 
која претходе месецу у коме је поднет захтев;

- да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни 
поступак и код кога је усвојен и у целости извршен план 
реорганизације, успешно пословао најмање 12 месеци;

- да је подносилац захтева који је купио привредни субјект над 
којим је окончан поступак стечаја успешно пословао најмање 
12 месеци од дана куповине;

- да послодавац запошљава незапослено лице пријављено на 
евиденцију Националне службе за запошљавање - Испостава 
Бач.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу 
остварити:

- подносиоци захтева који обављају делатност у области 
експлоатације угља;

- привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2 став 1 
тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (“Сл. 
гласник РС” бр. 13/10);

- корисници средстава који нису испунили ранију уговорну 
обавезу према Националној служби;

- подносиоци захтева који запошљавају незапослена лица која 
су у претходном периоду од 6 месеци од дана подношења 
захтева била у радном односу код подносиоца захтева, 
односно послодавца који је оснивач или повезано лице са 
подносиоцем захтева.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу (образац се 

може добити у Националној служби - Испостава Бач);
- писна изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis 

државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем 
фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ 
додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или 
изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ 
(образац изјаве се може добити у Националној служби - 
Испостава Бач);

- уверење из евиденције незапосленог лица, са назнаком “За 
субвенцију послодавцима”;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца 

захтева за последња 3 месеца која претходе месецу у коме је 
поднет захтев;

- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима 
за обавезно социјално осигурање на зараде - накнаде за 
последња 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет 
захтев, оверена од стране Пореске управе (ППОД и ОПЈ 
обрасци).

Национална служба и Општина Бач задржавају право да траже и 
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Национална служба проверава испуњеност услова Јавног позива и 
врши рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис плана.
При оцени бизнис плана узимају се у обзир следећи елементи 
за бодовање: делатност у коју се инвестира, до сада коришћена 
средства Националне службе, структура лица која се запошљавају, 
дужина пословања подносиоца захтева, пораст броја запослених 
код подносиоца захтева у претходна 3 месеца, потребни ресурси 
(пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје, 
купци и конкуренти и финансијски показатељи.
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава 
више лица која припадају категорији теже запошљивих, и то:

- дугорочно незапослена лица
- незапослени без квалификација или нискоквалификовани
- технолошки вишак
- особе са инвалидитетом
- Роми, избегла и расељена лица
- повратници по споразуму о реадмисији
- млади до 30 година
- старији од 50 година
- жене
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници материјалног обезбеђења.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових 
радних места доноси директор Филијале Нови Сад, по прибављеном 
мишљењу Савета за запошљавање Општине Бач.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, председник Општине Бач 
и подносилац захтева у року од 30 дана од дана доношења одлуке о 
додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места 
закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу кога се врши исплата субвенције.

Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за 

лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно 
социјално осигурање);

- одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности (образац изјаве се 
може добити у Општинској управи Бач).



   |  Број 487  |  17.10.2012. Бесплатна публикација о запошљавањуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs10 

Средства обезбеђења су следећа:

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 120.000,00 динара - 

две истоветне бланко личне менице корисника средстава са 
једним жирантом, са меничним овлашћењима.

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 120.000,00 динара - две 

истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима 
или једно од наведених додатних средстава обезбеђења:

· хипотека првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

· заложно право на покретним стварима троструко веће 
вредности од износа субвенције или

· гаранција банке у вредности износа субвенције.

VI ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН 
ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да:
- закључи уговор о раду са незапосленим лицем на 

неодређено време са пуним радним временом у трајању од 
најмање 12 месеци од дана заснивања радног односа и 

- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање у складу са законом и истеком календарске године 
достави доказ о годишњој уплати доприноса;

- обавести Националну службу за запошљавање, Филијалу 
Нови Сад, Испоставу Бач и Општину Бач о свакој промени 
која је од утицаја на реализацију уговора;

Корисник средстава дужан је да обавља делатност на територији 
Општине Бач.
У случају да пре истека времена од годину дана лицу из уговора из 
објективних разлога престане радни однос, послодавац је дужан 
да у року од 15 дана од дана престанка радног односа закључи 
уговор о раду са другим незапосленим лицем. При избору другог 
незапосленог лица примењују се критеријуми из овог јавног позива, 
а уговорне обавезе послодавца се примењују на то друго лице.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане 
уговором дужан је да врати износ субвенције.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Послодавац подноси захтев са потребном документацијом у 
два примерка, Националној служби - Испостава Бач, лично, са 
назнаком: “Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за 
отварање нових радних места на територији Општине Бач”.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених 
за ову намену.

Додатне информације могу се добити у Националној служби - 
Испостава Бач. Непотпуна и неблаговремено предата документација 
неће се узимати у разматрање.

Клубови за тражење посла
Сигуран наступ на 
тржишту рада
информишите се код свог 

саветодавца
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На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености (“Сл. гласник РС” бр. 36/2009 и 88/2010) и 
Акционог плана запошљавања Општине Бач за 2012. годину (“Сл. 
лист Општине Бач” бр. 13/2011), 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - 
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД И ОПШТИНА БАЧ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У  

2012. ГОДИНИ

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља 
основ за добијање de minimis државне помоћи.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу 
у једнократном износу од 150.000,00 динара, у циљу обављања 
новорегистроване делатности, односно набавке основних 
средстава, адаптације пословног простора, набавке сировина, 
репроматеријала и резервних делова.
Субвенција се одобрава незапосленим лицима која су пријављена 
на евиденцију Националне службе за запошљавање - Филијала 
Нови Сад, Испостава Бач (у даљем тексту: Национална служба).

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева
Право на подношење захтева за доделу субвенције за 
самозапошљавање има лице које је: 

- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе 
за запошљавање - Филијала Нови Сад, Испостава Бач и

- завршило инструктивну обуку за самозапошљавање по 
плану и програму обуке у организацији Националне службе 
или друге одговарајуће организације, а у циљу подизања 
нивоа информисаности и компетентности за отпочињање 
сопственог посла.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити 
у следећим случајевима:

- за обављање делатности пољопривредног газдинства, 
удружења грађања и друштвених организација;

- за обављање делатности у области експлоатације угља, 
примарне пољопривредне производње, мењачница и 
коцкања и клађења;

- уколико је лице у претходном петогодишњем периоду 
користило субвенцију за самозапошљавање;

- уколико је лице већ остварило право на исплату новчане 
накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и

- уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу (образац се 

може добити у Националној служби - Испостава Бач);
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у 

организацији Националне службе;
- писна изјава подносиоца захтева о свим другим de 

minimis државним помоћима које је добио у претходном 
трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком 
основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане 
трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио 
државну помоћ (образац изјаве се може добити у 
Националној служби - Испостава Бач);

- уверење из евиденције незапосленог лица, са назнаком: 
“Самозапошљавање - за средства из буџета Општине Бач”.

Национална служба и Општина Бач задржавају право да траже и 
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Национална служба проверава испуњеност услова Јавног позива и 
врши рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис плана.
При оцени бизнис плана узимају се у обзир следећи елементи 
за бодовање: резултат инструктивне обуке, делатност у коју се 
планира започињање новог бизниса, категорија лица, тржиште 
(купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни 
простор и опрема) и финансијски показатељи.
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање 
незапослених лица доноси директор филијале Нови Сад, по 
прибављеном мишљењу Савета за запошљавање Општине Бач.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, председник Општине Бач 
и подносилац захтева у року од 30 дана од дана доношења одлуке 
о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених лица 
закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу кога се врши исплата субвенције.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у Регистар, 

уколико није регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег 

рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности 

од статуса жиранта и 
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности.

Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених 
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

- две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава 
са једним жирантом и меничним овлашћењима или

- гаранција банке двоструко веће вредности од износа 
субвенције.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

Сматраће се да је подносилац захтева одустао од захтева, ако 
у року од 30 дана од дана пријема одлуке не достави наведене 
доказе из претходног става.

V ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН 
ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да:
- обавља регистровану делатност у трајању од најмање 12 

месеци, почев од дана одпочињања обављања делатности;
- обавља делатност на територији Општине Бач и
- испуњава све доспеле обавезе по основу јавних прихода, у 

складу са законом.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане 
уговором, дужан је да врати износ субвенције.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној 
организационој јединици Националне службе - Испостава Бач, 
лично, на прописаном обрасцу, са назнаком: “Самозапошљавање - 
средства из буџета Општине Бач”.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених 
за ову намену.

Додатне информације могу се добити у Националној служби - 
Испостава Бач. Непотпуна и неблаговремено предата документација 
неће се узимати у разматрање.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за 
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана 
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;

- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

848

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.
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    Администрација           
     и управа

КиКинд а

општинска управа 
општине сента
24400 Сента, Главни трг 1

Администратор и достављач 
писмена (курир)

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (доказ о струч-
ној спреми); 1 година радног искуства (потврда о 
радном искуству); познавање српског и мађарског 
језика и писма који су у службеној употреби у опш-
тини; возачки испит за управљање моторним вози-
лима „А“ и „Б“ категорије; уверење о држављанству 
РС; лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности за рад; уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Центар за  
соЦијални рад сента
24400 Сента
Змај Јове Јовановића 37

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у обла-
сти правних, економских, психолошких, педагошких, 
андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив: дипломирани социјални радник; најмање пет 
година радног искуства у струци, да није осуђиван и 
да се против њега се не води кривични поступак за 
кривична дела која га чине неподобним за вршење 
функције. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству, уверење, односно диплому о стеченом 
образовању, уверење о радном искуству или ове-
рену копију радне књижице, уверење да није осуђи-
ван и уверење да се против њега не води кривични 
поступак, односно да није стављен захтев за спро-
вођење истраге или одређених истражних радњи, 
да није подигнута оптужница или оптужни предлог 
за кривична дела за која се гоњење предузима по 
службеној дужности. Кандидат мора уз пријаву да 
поднесе и програм рада за мандатни период на који 
се врши избор. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребном 
документацијом, са назнаком: „За конкурс за име-
новање директора“, слати на горенаведену адресу.

ниш

општинска управа 
општине Мерошина
18252 Мерошина
тел. 018/4892-034

Ложач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник оспо-
собљен за ложача парних котлова.

пирот

оМладинска задруга 
пирот
18300 Пирот, Српских владара 22

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: најмање IV-VII степен стручне спреме, да 
кандидат има најмање 5 година радног искуства на 
руководећим радним местима, да познаје задруж-
не принципе, прописе и праксу омладинско-сту-
дентског задругарства, односно да има најмање 5 
година радног искуства у омладинском задругар-
ству. Уз молбу доставити: краћу животну и радну 
биографију, доказ о стручној спреми, доказ о позна-
вању омладинско-студентског задругарства, доказ 
о радном искуству на руководећим радним мести-
ма и фотокопију личне карте. Молбе се достављају 
поштом или лично, на адресу: Омладинска задру-
га „Пирот“, Српских владара 22, 18300 Пирот, са 
назнаком: „Не отварати-за конкурс“, у затвореној 
коверти. Конкурс је отворен 15 дана од дана обја-
вљивања.

сомбор

општина апатин 
општинско веЋе 
општине апатин
25260 Апатин, Српских владара 29
тел. 025/772-122
е-mail: nacelnik@soаpatin.оrg

Начелник Општинске управе
на период од пет година

УСЛОВИ: посебни услови: ВСС-VII/1 степен стручне 
спреме, правни факултет; најмање 5 година радног 
искуства у струци; положен испит за рад у органи-
ма државне управе. Општи услови: да је кандидат 
држављанин Републике Србије - уверење о држа-
вљанству; да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу - уверење суда; 
да има општу здравствену способност - лекарско 
уверење. Уз пријаву на оглас доставити оригинална 
документа или оверене фотокопије (не старије од 
шест месеци) као доказе о испуњавању услова, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се 
узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

оМладинска задруга 
„Младост“
25000 Сомбор
Венац војводе Радомира Путника 2
тел. 025/423-222

Директор

УСЛОВИ: на основу чл. 75 Задружних правила ОЗ 
„Младост“, кандидати за реизбор директора Задруге 
треба да испуњавају следеће услове: да имају вишу 
или високу стручну спрему; најмање 3 године рад-
ног искуства на руководећим пословима; да познају 
задружне принципе, прописе и праксу омладинског 
задругарства. Кандидати треба да приложе: уве-
рење о држављанству; уверење да нису осуђивани 
и да нису под истрагом. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

сремсК а митровица

репуБлика срБија 
основно јавно 
туЖилаштво 
у среМској МитровиЦи
22000 Сремска Митровица
Светог Димитрија 39
тел. 022/600-164
е-mail: оsnovnojtsm@ptt.rs

Тужилачки приправник
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен правни факултет. Кандидати 
морају испуњавати опште услове предвиђене чл. 45 
ст. 1 Закона о државним службеницима. Уз прија-
ву кандидати треба да доставе оригинал или ове-
рене фотокопије: уверења о држављанству; изво-
да из матичне књиге рођених; дипломе о стручној 
спреми; уверења основног и вишег суда да нису под 
истрагом и да против њих није подигнута оптужни-
ца. Лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности доставиће изабрани кандидат. Пријаве са 
кратком биографијом подносе се у року од 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
адресу: Основно јавно тужилаштво у Сремској Мит-
ровици, Светог Димитрија 39, 22000 Сремска Мит-
ровица, са назнаком: „За конкурсну комисију“ или 
лично у секретаријату овог тужилаштва; број теле-
фона за обавештења: 022/618-717, лице за контакт: 
Бранислав Ђурић, секретар тужилаштва. Непотпу-
не, недопуштене, неблаговремене и неразумљиве 
пријаве конкурсна комисија ће одбацити.
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 Трговина и услуге

фризерски салон 
„стефани фриз“
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 17, лок. 15

Мушки-женски фризер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном 
занимању, радно искуство 2 године, пробни рад 1 
месец.

„павлин“ доо
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 164
тел. 063/290-233

Возач-инструктор
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: V степен стручне спреме у наведеном 
занимању, инструкторска дозвола „Б“ категорије, 
пробни рад 1 месец.

WIENER STADTISCHе 
оSIGURANJE аDо
22000 Сремска Митровица
Стари шор 173
тел. 060/1006-204
е-mail: аpopovic@wiener.cо.rs

Агент продаје осигурања
3 извршиоца

УСЛОВИ: III-VII степен стручне спреме, без обзира 
на струку; познавање рада на рачунару; минимум 
шест месеци радног искуства, без обзира на делат-
ност. Лице за контакт: Александар Поповић, број 
тел. 060/1006-204.

„VKT COMPANY“ Dоо
11500 Обреновац, Краља Милутина 7в
тел. 063/377-557
e-mail: vktcompany@gmail.com

Књиговођа

Опис посла: израда фактура и пријем улазних фак-
тура, обрачун плата, обрачун увозне документације, 
кадровски послови (пријава-одјава радника, уго-
вори, решења), искуство у раду у систему ПДВ-а и 
остали административни послови.

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, еко-
номске струке, познавање рада на рачунару, знање 
енглеског језика-почетни ниво, радно искуство 2 
године. Пријаве на оглас слати на мејл адресу или 
контактирати послодавца на горенаведени број 
телефона.

Dоо „GOLD еXCHаNGE“
21000 Нови Сад, Козачинског 3
тел. 064/8511-610

Трговински манипулант-откуп 
злата и сребра
8 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, позна-
вање рада на рачунару.

WIENER STADTISCHE 
оSIGURANJE ADO
11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1
тел. 013/303-809
e-mail: а.varga@wiener.cо.rs

Агент продаје неживотних 
осигурања
на одређено време, за рад у Панчеву
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске стру-
ке, без обзира на радно искуство за агента продаје 
неживотних осигурања „јуниор“, као замена лица 
по програму „Прва шанса“ из 2011. године. У обзир 
долазе кандидати старости до 32 године. Заин-
тересовани кандидати треба да шаљу пријаве за 
запослење путем мејла или да позову лице за кон-
такт: Анђелку Варгу, на број телефона: 013/303-809. 
Конкурс је отворен до попуне радног места.

аутоЦентар „пивашевиЋ“
26000 Панчево, Јабучки пут бб
тел. 013/333-355, 013/351-402, 065/9874-001

Правник

УСЛОВИ: дипломирани правник-VII степен стручне 
спреме, без обзира на радно искуство. Место рада: 
Панчево. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
лицу за контакт: Миленку Чабрилу, на горенаведе-
не бројеве телефона или на горенаведену адресу. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови „.

„политек“ доо
34000 Крагујевац, Дивостински пут бб
e-mail: оffice@politek.rs

Пословни секретар

Опис посла: пословна кореспонденција са домаћим 
и иностраним партнерима; вођење компјутерске 
базе података и брига о пословној документацији 
(радни налози, отпремнице, записници, гарантни 
листови...), уз сталну комуникацију са производњом; 
вођење улазних и излазних фактура, обрада путних 
налога; пословни контакти и организација састана-
ка, путовања и остали послови везани за квалитет-
но функционисање канцеларије.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економиста, 
менаџер или IV степен стручне спреме, економски 
техничар; знање енглеског језика (писано и говор-
но); знање рада на рачунару-МS Оffice, Интернет; 
возачка дозвола „Б“ категорије; предвиђен пробни 
рад до 3 месеца; искуство у раду на сличним посло-
вима сматраће се као предност. Кандидати треба 
да биографију са краћим пропратним писмом шаљу 
на e-mail: оffice@politek.rs, са назнаком: „Конкурс 
за радно место пословни секретар“, најкасније до 
31.10.2012. године.

CRONY
11000 Београд, Дунавски кеј 16
тел. 063/222-676

Помоћна куварица у домаћој 
кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пожељно 
радно искуство. Заинтересовани кандидати треба да 
се јаве на број телефона: 063/222-676. Рок за прија-
вљивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

фаст фуд „лаМ“
11000 Београд, Далматинска 49а
тел. 063/8088-499

Радник у фаст фуду

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, 12 
месеци радног искуства на истим или сличним посло-
вима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на 
бројеве телефона: 063/8088-499 и 065/4461-888.

„ZODNA“ Dоо
11000 Београд, Доситејева 11/8
тел. 011/2458-279
е-mail: оffice@chickenita.rs

Припрема и продаја брзе хране
за рад у ресторану „Chickenita“, на 
одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме, без 
обзира на занимање и искуство, рад у сменама. Рок 
за пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

предузеЋе за 
производњу и трговину 
„D-аRT COLLECTION“ Dоо
11000 Београд
Булевар деспота Стефана 9
тел. 069/690-610
е-mail: luxon1989@gmail.com

Кројач, шивач
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања.

„Млиностеп“ доо
21000 Нови Сад, Васе Стајића 28
e-mail: mlinostep@gmail.com

Точилац горива-касир
на одређено време, за рад у Сомбору
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, продавац у 
малопродајном објекту, точилац горива на пумпи; 
обука за продавца и касира у малопродаји; основна 
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, 
Оutlook); енглески језик-почетни ниво; рад у смена-
ма; ноћни рад; пробни рад 1 месец; пожељно радно 
искуство у малопродаји. Рок за пријаву je до попуне 
радних места.

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

трговина и услуге
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„TECHNOCOVERING“ Dоо
24000 Суботица, Максима Горког 11
тел. 024/551-707

Молер
на одређено време од 3 месеца

Зидар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у траженом 
занимању, 12 месеци радног искуства, пробни рад 
1 месец; послодавац упућује запослене на рад на 
терену, место рада: Италија. Радне биографије (CV) 
слати на e-mail: recruitment@technocovering.com или 
се обратити на горенаведени број телефона. Особа 
за контакт: Александра Томашковић. Рок за прија-
вљивање: 31.10.2012. године.

гп „Мостоградња“ ад
11000 Београд, Влајковићева 19а
тел. 011/7870-043
е-mail: piop@mostogradnja.rs

Заваривач
за рад у Новом Саду, на одређено време
7 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електрозавари-
вач, Е-ручно електролучно обложено електродом; 
МАГ-електролучно у заштити угљен-диоксида и 
ЕПП-електролучно заваривање под прашком; уве-
рење о способности за заваривање; радно искуство 
12 месеци; теренски рад; обезбеђен превоз, смештај 
и исхрана. Оглас је отворен до попуне радних места. 
Пријаве слати поштом или мејлом.

Dоо „аDECо“
21000 Нови Сад, Темерински пут 109
тел. 021/6780-080
е-mail: prodaja@аdeco.rs

Инжењер у производњи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер технологије, смер нафтна петрохемија 
или производно инжењерство; минимум 3 године 
радног искуства у струци; активно знање рада на 
рачунару (Wоrd, Еxcel, Pоwеrpoint, Е-mailing, Интер-
нет); возачка дозвола „Б“ категорије; да кандидат 
није осуђиван.

Сарадник на пословима набавке

УСЛОВИ: висока стручна спрема, пожељно еко-
номске или техничке струке; 3 године радног иску-
ства у набавци; добро познавање енглеског језика; 
напредни ниво знања рада на рачунару-МS Оffice; 
возачка дозвола „Б“ категорије; да кандидат није 
осуђиван.

Књиговођа-сарадник у 
рачуноводству

УСЛОВИ: минимум виша стручна спрема, смер рачу-
новодство-финансије; минимум 5 година радног 
искуства у струци; активно знање рада на рачуна-
ру (Wоrd, Еxcel, Pоwеrpoint, Е-mailing, Интернет); 
возачка дозвола „Б“ категорије; да кандидат није 
осуђиван.

Теренски комерцијалиста

УСЛОВИ: минимум средња стручна спреме, мини-
мум 3 године радног искуства на пословима про-
даје моторних и индустријских уља; активно знање 
рада на рачунару (Wоrd, Еxcel, Pоwеrpoint, Е-mailing, 
Интернет); возачка дозвола „Б“ категорије (пред-
ност кандидатима са сопственим возилом); да кан-
дидат није осуђиван.

ОСТАЛО: Примљени кандидати после пробног 
рада имају могућност заснивања радног односа на 
неодређено време. Кандидати који се јаве, а не 
испуњавају горенаведене услове, неће бити контак-
тирани. Пријаве са биографијом слати на горенаве-
дену адресу или на мејл. Рок за пријављивање је до 
31. октобра 2012. године.

гп „Мостоградња“ ад
11000 Београд, Влајковићева 19а
тел. 011/7870-043
е-mail: piop@mostogradnja.rs

Заваривач
на одређено време 12 месеци
8 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач-Е-
ручно електролучно обложеном електродом, МАГ-
електролучно заваривање у заштити угљен-диокси-
да и ЕПП-електролучно заваривање под прашком; 
12 месеци радног искуства. Кандидати треба да се 
јаве на наведени број телефона. Оглас је отворен 
до попуне радних места.

PD „еLEVO-CONDOR-
KONSTRUKT“ DOO
19000 Зајечар, ТПЦ „Краљевица“, локал 11
тел. 061/1526-150
e-mail: еlevo.condor.konstrukt@gmail.com

Монтажер лифтова
10 извршилаца

Место рада: Зајечар (могућност упућивања 
запосленог на рад у Немачку).

УСЛОВИ: завршена машинска школа, минимум III 
степен стручне спреме, без обзира на смер, мини-
мум 12 месеци радног искуства на истим послови-
ма. Након заснивања радног односа, запослени се 
упућује на рад у Немачку. Послодавац сноси трош-
кове превоза, смештаја и лекарског прегледа прили-
ком упућивања запосленог у иностранство. Конкурс 
је отворен до попуне радних места. Заинтересовани 
кандидати могу радне биографије да доставе мејлом 
или да се јаве на горенаведени број телефона, лицу 
за контакт: Николић Зорану, ради добијања детаљ-
нијих информација о понуди.

конфекЦија 
„ЖеЉезниЧар“ ад 
суБотиЦа
24000 Суботица, Косовска 2-4
тел. 024/571-444

Директор а.д. „Жељезничар“ и 
Заштитне радионице Жељезничар

УСЛОВИ: Поред општих услова за попуну радног 
места директора, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да има високу или вишу стручну 
спрему, економског, правног или текстилног смера, 
3 године радног искуства на пословима са посебним 
овлашћењима, да не постоје законске сметње за 
кандидата за обављање послова са посебним овла-
шћењима, да достави програм рада за наредни ман-

датни период. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Кандидати своје пријаве са доказима 
о испуњавању услова треба да доставе на адресу: 
Конфекција „Жељезничар“ а.д. Суботица, Косовска 
2-4, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

фаБрика БакарниХ Цеви ад
19250 Мајданпек, Индустријска зона бб
тел. 030/453-059
е-mail: z.djordjevic@fbc.rs

Дипломирани правник

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће 
услове: ВСС/VII степен стручне спреме, дипломи-
рани правник; положен правосудни испит; радно 
искуство минимум пет година у привредној области; 
пожељно је познавање руског језика и познавање 
рада на рачунару-МS Оffice. Заинтересовани кан-
дидати су обавезни да приложе, поред пријаве на 
оглас, и следећа документа: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; оверену фото-
копију дипломе или диплому; уверење о положеном 
правосудном испиту; кратку биографију, адресу и 
контакт телефон; доказ о здравственој способности 
за рад-уверење о општој здравственој способности 
по извршеном пријему. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати мејлом на адре-
су: z.djordjevic@fbc.rs.

„PROMOTOR-IRVA“ DOO
34000 Крагујевац
Драгослава Срејовића 56
тел. 034/300-052
e-mail: оffice@promotor-irva.com

Оператер у лакирници

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинске или 
хемијске струке; предвиђен пробни рад 3 месеца; 
пожељно радно искуство на постројењу за бојење 
прахом.

Оператер на машини за бризгање 
пластике

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар нуме-
ричких машина; пожељно искуство на бризгању 
пластике; предвиђен пробни рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Потребно је лекарско уверење. Заинтере-
совани кандидати треба CV да доставе на горена-
ведену адресу или на e-mail: оffice@promotor-irva.
com, најкасније до 26.10.2012. године. Више инфор-
мација о радним местима може се добити на број 
телефона: 034/300-052.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Грађевинарство и индустрија
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    Mедицина
     и пољопривреда

гинеколошко-акушерска 
клиника „народни фронт“
11000 Београд, Краљице Наталије 62

Гинеколошко-акушерска сестра
10 извршилаца

Опис послова: обавља послове здравствене неге 
болесника и потребне терапијске процедуре, у скла-
ду са садржајем рада одељења, односно одсека, 
врши припрему болесника за дијагностичке про-
цедуре, води медицинску документацију неопход-
ну за увид у здравствени статус болесника, води 
медицинску документацију, обавља и остале посло-
ве своје струке, у оквиру сменског рада, по налогу 
главне сестре одељења, одсека, којима одговара за 
свој рад.

УСЛОВИ: средња медицинска школа-акушерског 
смера, IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит, поседовање лиценце за рад или решење о 
упису у регистар медицинских сестара и техничара 
за лица која немају лиценцу; пробни рад 3 месе-
ца. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (одговарајући смер); овере-
ну фотокопију уверења (потврде) о положеном 
стручном испиту; кратку биографију. Кандидати 
су обавезни да уз пријаву приложе следећу доку-
ментацију: оверене фотокопије сведочанстава за 
сва четири разреда средње медицинске школе 
(одговарајући смер) и оверену диплому о заврше-
ној средњој школи; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију линенце за рад или решење о упису у 
регистар за лица која немају лиценцу; извод Нацио-
налне службе за запошљавање; потврду о радном 
искуству у струци, кратку биографију.

Педијатријска сестра
5 извршилаца

Опис послова: Обавља све послове у вези исхране, 
неге и терапије новорођене деце, како здраве, тако 
и недонесене и болесне. По пријему новог детета 
врши његову идентификацију, обраду и смештај. 
Спроводи у дело све превентивне мере на свом рад-
ном месту које су саставни део свакодневног рада 
које су засноване на принципу неонаталне заштите 
новорођенчета и строге асепсе. Припрема и обез-
беђује стерилан материјал за негу деце, пере и сте-
рилише шоље и други прибор за исхрану деце, пере 
и дезинфикује креветиће и остали немштај и апара-
те који долазе у контакт са децом. Води потребну 
документацију и евиденцију за свако дете. Поједине 
сестре нарочито на одељењу специјалне, интензив-
не и полуинтензивне неге имају посебне дужности, 
ваде крв за лабораторијске анализе, брисеве, пома-
жу доктору медицине у разним интервенцијама и по 
потреби иду са лекаром специјалистом код мајки. 
Обавља све друге послове које јој стави у задатак 
главна сестра одељења, главна сестра клинике и 
начелник одељења и њима је одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: средња медицинска школа-педијатријска 
сестра, IV степен стручне спреме, положен струч-
ни испит, поседовање лиценце за рад или решење 
о упису у регистар медицинских сестара и техни-
чара за лица која немају лиценцу; пробни рад 3 
месеца. Заинтересовани кандидати уз пријаву под-
носе: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи (одговарајући смер); 
оверену фотокопију уверења (потврда) о положе-
ном стручном испиту; кратку биографију. Канди-
дати су обавезни да уз пријаву приложе следећу 
документацију: оверене фотокопије сведочанстава 
за сва четири разреда средње медицинске школе 
(одговарајући смер) и оверену диплому о заврше-

ној средњој школи; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад или решење о упису 
у регистар за лица која немају лиценцу; извод из 
Националне службе за запошљавање; потврду о 
радном искуству у струци; кратку биографију.

Лабораторијски техничар

Опис послова: Врши одређивање крвних група свих 
крвногрупних система, открива ирегуларна анти-
тела, идентификује их и одређује квантитативне 
вредности. Ради тест компатибилности за пацијен-
те клинике, ради на требовању конзервисане крви, 
крвних продуката и деривата крви, из трансфу-
зијских установа, води уредно прописану медицин-
ску документацију, обавештава одговорног лабо-
ранта и шефа кабинета о запаженим променама у 
току анализа, чува пословну тајну и поштује кодекс 
етике здравствених радника, одржава хигијену 
радног места, обавља све друге послове и задатке 
постављене од шефа кабинета, одговорне сестре 
кабинета и главне сестре клинике и њима одговара 
за свој рад.

УСЛОВИ: средња медицинска школа (одговарајући 
смер), положен стручни испит и курс из трансфузи-
ологије, поседовање лиценце за рад или решење о 
упису у регистар медицинских сестара и техничара 
за лица која немају лиценцу; пробни рад 3 месеца. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву приложе сле-
дећу документацију: оверене фотокопије сведочан-
става за сва четири разреда средње медицинске 
школе (одговарајући смер) и оверену диплому о 
завршеној средњој школи; оверену фотокопију уве-
рења о положеном специјалистичком испиту за рад 
у трансфузији крви; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; овере-
ну фотокопију лиценце за рад или решење о упи-
су у регистар за лица која немају лиценцу; извод 
из Националне службе за запошљавање; потврду о 
радном искуству у струци; кратку биографију.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Кандидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних 
информација које могу бити важне за доношење 
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре 
закључивања уговора о раду дужан је да достави 
доказ о здравственој способности за рад на наведе-
ним пословима. Одлука о избору биће донета у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење прија-
ве. Пријаве слати поштом на адресу: Гинеколош-
ко-акушерска клиника „Народни фронт“, Београд, 
Краљице Наталије 62, са назнаком: „За оглас“ или 
лично доставити у писарницу ГАК „Народни фронт“.

доМ здравЉа рековаЦ
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: VII/1 степен, висока стручна спрема. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену 
фотокопију доказа о завршеној школи, уверење о 
незапослености, кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном, уверење о положеном стручном 
испиту, уверење о држављанству, уверење да про-
тив њих није покренут кривични поступак. Оглас је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Кандидати су 
дужни да приликом заснивања радног односа доста-
ве лекарско уверење о способности за рад. Пријаве 
на оглас са потребним доказима доставити на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпу-
не и неблаговремено приспеле пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

спеЦијална БолниЦа за 
псиХијатријске Болести 
ковин“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Виши санитарни техничар

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа (VI сте-
пен), смер санитарни техничар, положен стручни 
испит за вишег санитарног техничара, без обзира на 
радно искуство. Кандидати су у обавези да доста-
ве: пријаву са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о завршеној стручној спреми (VI степен), 
звање: виши санитарни техничар, уверење о поло-
женом стручном испиту за вишег санитарног техни-
чара. Пријаве са потребним доказима достављају се 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

спеЦијалистиЧка 
офталМолошка 
ординаЦија 
„PERFECT VISION“
24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/55-75-75
е-mail: mirjana.trkuljа@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмолошки пре-
гледи, дијагностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-специјали-
ста офталмологије; радно искуство: пожељно (није 
неопходно); познавање рада на рачунару (МS Оffice 
пакет); знање енглеског језика; возачка дозвола 
„Б“ категорије (пожељна, није услов). Обезбеђен 
је смештај близу клинике; пробни рад (4 месеца); 
рад у сменама; радно време 8 сати дневно. Конкурс 
је отворен до попуне радних места. Заинтересова-
ни кандидати треба да се на горенаведене бројеве 
телефона обрате особи за контакт: Мирјани Тркуљи.

доМ здравЉа голуБаЦ
12223 Голубац, Трг палих бораца бб

Медицински техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслог становништва, на одређено 
време ради замене привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати поред оштих услова из члана 
24 Закона о раду треба да испуњавају и посебан 
услов: IV степен стручне спреме, медицински тех-
ничар општег смера. Уз пријаву поднети и оверену 
фотокопију дипломе, сведочанства, извод из матич-
не књиге рођених и лекарско уверење. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По заврше-
ном конкурсу предата документа неће бити враћана 
кандидатима. Пријаве слати на горенаведену адре-
су.

http://www.nsz.gov.rs/
ваша права адрЕса:
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доМ здравЉа
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Референт за јавне набавке и 
комерцијалне послове
уз пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског 
смера; обављен приправнички стаж; завршен курс 
информатике. Уз пријаву на оглас кандидати прила-
жу доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у 
овереном препису: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ да се против њих 
не води истрага и кривични поступак. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

здравствени Центар 
„алексинаЦ“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Аутомеханичар
за рад у техничкој служби

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, 
образовни профил: аутомеханичар; доказ о радном 
искуству (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); биографију са адресом и контакт теле-
фон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

здравствени Центар 
кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

Специјалиста радиотерапије

Опис посла: обављање послова из домена лекара 
специјалисте радиолога-радиотерапеута.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар спе-
цијалиста; положен специјалистички испит; лицен-
ца за лекаре; потребна најмање 1 година радног 
искуства у струци. Обезбеђен је смештај; скраћено 
радно време: 30 сати недељно. Конкурс је отворен 
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
треба да се на горенаведени број телефона обрате 
особама за контакт: Слађани Натошевић и Бојани 
Скрлатовић.

институт за 
кардиоваскуларне 
Болести „дедиње“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-615

Доктор медицине специјалиста 
интерне медицине или 
супспецијалиста кардиолог
за рад у Служби за електрофизиологију

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни 
испит; положен специјалистички испит из интерне 
медицине или супспецијалистички испит из карди-
ологије; одговарајућа лиценца за самосталан рад; 
најмање 24 месеца радног искуства по окончању 
стручног усавршавања; обученост за извођење 
електрофизиолошких процедура.

Доктор медицине
за рад на Клиници за кардиохирургију

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни 
испит; одговарајућа лиценца за самосталан рад; 
најмање 12 месеци радног искуства; просечна оце-
на на студијама најмање 08,00.

Доктор медицине
за рад на Клиници за кардиохирургију

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни 
испит; одговарајућа лиценца за самосталан рад; 
најмање 12 месеци радног исксутва; пожељно је 
радно искуство у домену кардиоваскуларне хирур-
гије; кандидат ће по испуњености услова бити 
упућен на даље стручно усавршавање из области 
кардиохирургије.

ОСТАЛО: За сва радна места предвиђен је пробни 
рад од 3 месеца. Пријаву доставити у затвореној 
коверти, са назнаком радног места за које се кон-
курише, на наведену адресу Института. Пријаве се 
подносе до 12,00 часова последњег дана истека 
рока, без обзира на начин достављања. Уз прија-
ву кандидати су дужни да доставе најмање: доказ о 
завршеном медицинском факултету и другом струч-
ном усавршавању; доказ о положеном стручном 
испиту; лиценцу за самосталан рад; радну биогра-
фију са доказима о изученим вештинама и радном 
искуству. Докази се предају као неоверене копије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Кандидати ће бити писменим путем оба-
вештени о резултатима избора.

поништење огласа 
доМ здравЉа 
„др Милорад влајковиЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Оглас објављен 10.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: медицинска сестра-техничар, смер 
педијатрија, на одређено време, за рад у 
Служби за здравствену заштиту жена, деце 
и омладине, због повратка раднице са боло-
вања.

наЦионална слуЖБа за 
запошЉавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за рад у СР 
Немачкој:

Место рада: СР Немачка, околина Хамбурга.

Лекар на специјализацији
30 извршилаца

Опис посла: послови лекара на специјализацији из 
области анестезиологије/гинекологије и акушер-
ства/неурологије.

УСЛОВИ: лекар опште праксе, знање немачког јези-
ка-минимум Б2 ниво, MS Office, положен државни 
испит, одрађен стаж од шест месеци; висина почет-
не плате 3.800 € бруто, послодавац сноси трошкове 
специјализације.

Руководилац одељења за 
акушерство
на клиници за гинекологију и 
акушерство

Опис посла: руковођење радом одељења, послови 
специјалисте гинекологије и акушерства.

УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушерства, 
знање немачког језика-минимум Ц1 ниво, MS Office, 
лиценца за лекаре, четири године искуства на 
пословима специјалисте гинекологије и акушерства; 
висина почетне плате 6.300 € бруто.

Специјалиста гинекологије и 
акушерства
5 извршилаца

Опис посла: послови специјалисте гинекологије и 
акушерства.

УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушерства, 
знање немачког језика-минимум Б2 ниво, MS Office, 
лиценца за лекаре; послодавац не поставља услов 
дужине радног искуства; висина почетне плате 
5.000 € бруто.

Специјалиста неурологије
5 извршилаца

Опис посла: послови специјалисте неурологије.

УСЛОВИ: специјалиста неурологије, знање немачког 
језика-минимум Б2 ниво, MS Office, лиценца за лека-
ре; послодавац не поставља услов дужине радног 
искуства; висина почетне плате 5.000 € бруто.

Специјалиста неурохирургије
5 извршилаца

Опис посла: послови специјалисте неурохирургије.

УСЛОВИ: специјалиста неурохирургије, знање 
немачког језика-минимум Б2 ниво, MS Office, лицен-
ца за лекаре, оспособљеност за вршење операције 
под микроскопом; послодавац не поставља услов 
дужине радног искуства; висина почетне плате 
5.000 € бруто.

ОСТАЛО: шест месеци пробног рада уз могућност 
продужетка уговора о раду, обезбеђен смештај 
у објекту послодавца (трошкове смештаја сноси 
запослени у износу од око 200 €), могућност исхране 
у болничкој кантини по повољним ценама; дужина 
радног времена: 40 часова недељно, рад у сменама, 
ноћни рад, дежурства; послодавац плаћа трошкове 
превоза од Србије до СР Немачке, као и трошкове 
издавања радне дозволе, обавезан је здравстве-
ни преглед и вакцинација против хепатитиса Б. 
Потребна документација: радна биографија/CV (са 
фотографијом); за лекаре специјалисте-фотокопија 
уверења о завршеној специјализацији; за лека-
ре опште праксе-потврда о положеном државном 
испиту. Наведена документа доставити на српском 
и немачком језику (у моменту подношења прија-
ве није потребна овера од стране судског тума-
ча). Документацију доставити скенирану на e-mail: 
zaposljavanje@nsz.gov.rs или поштом, на адресу: 
Национална служба за запошљавање, Дечанска 8/V, 
11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: лекари-СР 
Немачка“. Детаљне информације о условима рада 
кандидати ће добити на разговору са послодавцем. 
О месту и термину одржавања разговора биће оба-
вештени путем телефона кандидати који уђу у ужи 
избор. Конкурс је отворен до 31.10.2012. године.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла
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институт за стоЧарство
11080 Земун, Ауто-пут 16
тел. 011/2670-121

КВ месар
за рад у Експерименталној кланици, на 
одређено време до повратка запослене 
са боловања, пробни рад три месеца

УСЛОВИ: завршена хемијско-технолошка школа-
прехрамбени смер, III или IV степен; општа здрав-
ствена способност, радно искуство од три године на 
пословима у преради. Уз пријаву кандидати прила-
жу: CV; извод из матичне књиге рођених; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи; уверење 
о држављанству; доказ о радном искуству. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Информације на број тел. 011/3133-837.

здравствени Центар 
кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-455, лок. 148
e-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са 
реанимaцијом

Опис посла: послови специјалисте анестезије са 
реанимацијом у Служби за поликлиничку делатност.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар спе-
цијалиста, положен специјалистички испит, лицен-
ца за лекаре. Радно искуство није услов; обезбеђен 
смештај. Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати се на горенаведени 
број телефона, електронским путем или поштом, на 
горенаведене адресе, обраћају особи за контакт: 
Слађани Натошевић.

доМ здравЉа 
Мали зворник
15318 Мали Зворник, Рибарска 25
тел. 015/472-211

Доктор медицине
на одређено време од 6 месеци, за рад 
у Дому здравља и на терену

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит. Пожељно је да кандидат има поло-
жен возачки испит „Б“ категорије. Пријаве слати на 
адресу Дома здравља или директно у управу Дома 
здравља, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 
15,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

доМ здравЉа ЉуБовија 
(са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
VI степен стручне спреме, виша медицинска школа-
одсек виши радиолошки техничар, обављен при-
правнички стаж и положен стручни испит, упис у 
именик коморе, дозвола за рад-лиценца издата од 
надлежне коморе. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас подносе, у оригиналу или у ове-
реној фотокопији, следећа документа: диплому о 
завршеној вишој медицинској школи, занимање: 
виши Ro техничар, уверење о положеном стручном 
испиту, дозволу за рад-лиценцу; извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, кратку 
биографију.

Доктор медицине-специјалиста 
пнеумофтизиологије
на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
VI степен стручне спреме, виша медицинска школа-
одсек виши радиолошки техничар, обављен при-
правнички стаж и положен стручни испит, упис у 
именик коморе, дозвола за рад-лиценца издата од 
надлежне коморе. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас подносе, у оригиналу или у овере-
ној фотокопији, следећа документа: диплому о завр-
шеном факултету; уверење о положеном стручном 
испиту, диплому о положеној специјализацији; доз-
волу за рад-лиценцу; извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, кратку биографију.

Медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: IV 
степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас подносе, у оригиналу или у овереној 
фотокопији, следећа документа: диплому о заврше-
ној школи, занимање: медицинска сестра-техничар, 
уверење о положеном стручном испиту, дозволу за 
рад-лиценцу; извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, кратку биографију. 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом или лично, на 
адресу Дома здравља, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања.

спеЦијална БолниЦа за 
псиХијатријске Болести 
„ковин“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Медицинска сестра-техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV 
степен), положен стручни испит, без обзира на рад-
но искуство. Кандидати су у обавези да доставе: 
пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипло-
ме о завршеној стручној спреми (IV степен), звање: 
медицинска сестра-техничар, уверење о положеном 
стручном испиту. Пријаве са потребним доказима 
достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ветеринарска станиЦа 
„ЖитораЂа“ доо
18412 Житорађа, Косте Војиновића 27

Доктор ветеринарске медицине

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине ради пре-
венције, дијагностике и лечења животиња, са рад-
ним искуством до 3 године, у обављању програма 
мера са поседовањем важеће лиценце, на одређено 
време од 6 месеци. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

ветеринарска станиЦа 
„коЦеЉева“
15220 Коцељева, Миће Станојловића 8
тел. 015/556-173

Дипломирани ветеринар

УСЛОВИ: дипломирани ветеринар, са 3 године иску-
ства, лиценцом за обављање ветеринарске делат-
ности, возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу.

  Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у  

радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде при-
мљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2)  има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родо-
скрвњење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
4)  има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине, осим услова из 
става 1 овог члана, лице мора да има и доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-
васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) 
и 4) и става 2 овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана 
пре закључења уговора о раду. Доказ из става 
1. тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току 
радног односа утврди да не испуњава усло-
ве из ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије да 
се подвргне лекарском прегледу у надлежној 
здравственој установи.
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универзитет у Београду 
саоБраЋајни факултет
11000 Београд, Војводе Степе 305

Асистент за ужу научну област 
Луке и пристаништа
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Геометријско моделирање 
у саобраћају и транспорту
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Стату-
том Универзитета и Статутом Факултета. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Стату-
том Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање 
је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса (биографија, дипломе, списак радова и 
радове) доставити на адресу Факултета.

предшколска установа 
„11. април“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/267-18-61

Возач

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, технич-
ког смера, возачка дозвола „Б“ и „Ц“ категорије.

Медицинска сестра на 
превентивној здравственој 
заштити
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен високих студија, VI или IV сте-
пен стручне спреме, виша медицинска школа или 
средња медицинска школа-педијатријског или 
општег смера.

Радник за одржавање дворишта и 
кровова
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 
возачка дозвола „Б“ и „Ц“ категорије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о стручној 
спреми и уверење о држављанству (фотокопије 
морају бити оверене и не старије од 6 месеци). Иза-
брани кандидат дужан је да пре заснивања радног 
односа достави лекарско уверење и санитарну књи-
жицу. Писане пријаве доставити искључиво поштом 
на наведену адресу, са назнаком радног места за 
које се кандидат пријављује.

универзитет у Београду 
физиЧки факултет
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

Редовни професор за ужу научну 
област Статистичка физика

Ванредни професор за ужу научну 
област Физика кондензоване 
материје
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука и остали услови утврђени Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), Стату-
том и правилницима Физичког факултета и Универ-
зитета у Београду; неосуђиваност за кривична дела 
из члана 62 став 4 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10). Пријава треба да садржи: 
биографију; оверен препис дипломе; опис досада-
шње наставне активности; опис досадашње науч-
не активности; преглед научних резултата; списак 
наставних и научних публикација; списак цитата; 
најважније публикације. Пријаву доставити у штам-
паној и едитабилној електронској форми (tex ili doc 
формат), у складу са предлогом који се налази на 
сајту Физичког факултета: www.ff.bg.аc.rs. Пријаву 
са доказима о испуњености услова конкурса доста-
вити Деканату Факултета, на наведену адресу (3. 
спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

теХниЧка школа 
„нови Београд“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 25
тел. 011/216-35-32

Педагог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни педагог, професор педагогије или дипломирани 
школски психолог-педагог.

Домар

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, 
техничке струке.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и 
фотокопију уверења о држављанству.

предшколска установа 
„деЧји дани“
11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача или 
стручног сарадника: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године, као и најмање пет година рада у уста-
нови након стеченог одговарајућег образовања; на 
основним стсудијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, као и најмање 
пет година рада у установи након стеченог одгова-

рајућег образовања; високо образовање за васпита-
ча на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или лице са вишим образовањем, као и 
најмање десет година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања, дозвола за 
рад, психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом, неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, држављанство Републике Србије, обука 
и положен испит за директора установе. Пријаве на 
конкурс, са неопходном документацијом, доставити 
у затвореној коверти, на наведену адресу установе, 
са назнаком: „Конкурс за директора“. Као благовре-
мене, разматраће се само пријаве које пристигну на 
адресу установе, најкасније до 01. новембра 2012. 
године, до 12,00 часова. Кандидати су у обавези да 
уз пријаву и биографију на конкурс доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (лиценца); оверену фотокопију радне књижи-
це; оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци, изузев ако је трајног важења); 
потврду да се против кандидата не води кривич-
ни поступак; лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Кандидат који буде 
изабран за директора обаезан је да у року од годину 
дана од дана доношења одговарајућег подзаконског 
акта, положи испит за директора установе.

универзитет у Београду 
факултет БезБедности
11000 Београд
Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Асистент за ужу научну област 
Студије безбедности, за наставни 
предмет: Безбедносни менаџмент
на период од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претхо-
дне нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање 08,00 и који показује смисао за 
наставни рад, а под истим условима магистар нау-
ка одбране, безбедности и заштите или магистар 
организационих наука, VII/2 степен стручне спре-
ме, коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције. Остали услови утврђени су одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010) 
и Статутом Факултета безбедности. Пријаве доста-
вити у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.
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школа за основно 
оБразовање одраслиХ 
МладеноваЦ
11400 Младеновац
Краља Петра I  175/2
тел/факс: 011/8232-336

Професор историје
са 35% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања

Професор математике
са 67% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљскког боловања

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 120 став 1 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, да 
кандидат поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да је држављанин 
РС; да има одговарајуће образовање; да није осуђи-
ван за кривична дела и да се против њега не води 
кривични поступак. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству РС; оверен препис дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; извод из матичне 
књиге рођених.

геолошка и 
ХидроМетеоролошка 
школа „Милутин 
МиланковиЋ“
11000 Београд, Есад Пашина 26
тел. 011/3098-092

Наставник хидролошке групе 
предмета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински 
факултет. Уз пријаву на конкурс приложити: дипло-
му грађевинског факултета; уверење о држављан-
ству РС.

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

УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: сведочанство основне школе и уверење о 
држављанству РС.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање, држављанство 
РС и други услови прописани Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11). Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

универзитет у Београду 
факултет политиЧкиХ 
наука
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Доцент за ужу научну област 
Теорија и методологија социјалног 
рада
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кан-
дидати испуњавају услове предвиђене Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10) и Ста-
тутом Факултета политичких наука за избор у звање 
доцента и Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду. Уз пријаву доста-
вити: биографију; оверен препис дипломе; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
списак научних и стручних радова и радове.

Асистент за ужу научну област 
Комуникологија и информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти доктор-
ских студија или да су магистри наука са прихваће-
ном темом докторске дисертације; да су претходне 
нивое студија завршили, појединачно, са укупном 
просечном оценом најмање 08,00; да имају смисао 
за наставни рад, као и да испуњавају услове пред-
виђене Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 97/08 и 44/10), Статутом и Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа сарадника Универзитета у Београду. Прили-
ком избора узима се у обзир већа просечна оцена у 
току студирања, а посебно из уже научне области 
за коју се кандидат бира, време трајања студија, 
мотивисаност за рад у настави и познавање свет-
ских језика. Уз пријаву приложити: биографију; ове-
рен препис дипломе стечене у земљи или решење 
о признавању стране високошколске исправе о 
одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним 
докторским студијама или одлуку универзитета о 
прихваћеној теми докторске дисертације; уверење о 
положеним испитима са претходних нивоа студија; 
доказ о познавању светских језика; списак радова и 
радове; извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству.

Асистент за ужу научну област 
Политиколошко-социолошке 
студије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти доктор-
ских студија или да су магистри наука са прихваће-
ном темом докторске дисертације; да су претходне 
нивое студија завршили, појединачно, са укупном 
просечном оценом најмање 08,00; да имају смисао 
за наставни рад, као и да испуњавају услове пред-
виђене Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 97/08 и 44/10), Статутом и Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа сарадника Универзитета у Београду. Прили-
ком избора узима се у обзир већа просечна оцена у 
току студирања, а посебно из уже научне области 
за коју се кандидат бира, време трајања студија, 
мотивисаност за рад у настави и познавање свет-
ских језика. Уз пријаву приложити: биографију; ове-
рен препис дипломе стечене у земљи или решење 
о признавању стране високошколске исправе о 
одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним 
докторским студијама или одлуку универзитета о 
прихваћеној теми докторске дисертације; уверење о 
положеним испитима са претходних нивоа студија; 
доказ о познавању светских језика; списак радова и 
радове; извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

универзитет у Београду 
факултет за физиЧку 
ХеМију
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Физичка хемија-
квантна хемија, за предмете: 
Квантна хемија и Примена теорије 
група у физичкој хемији
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора наука; неосуђиваност за кривична 
дела из члана 62 став 4 Закона о високом образо-
вању. Остали услови утврђени одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) 
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор. Пријаве са биографијом и докази-
ма о испуњености услова конкурса дотавити архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

предшколска установа 
„враЧар“
11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/2450-287

Спремачица у јаслама и вртићима
8 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме или без степена, 
основна школа, са или без курса за хигијеничара. 
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: доказ о 
одговрајућој стручној спреми (фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да нису под истрагом. Пријаве се подносе 
на наведену адресу установе, соба бр. 10.

универзитет у Београду 
фарМаЦеутски факултет
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област 
Медицинска биохемија
1/3 пуног радног времена, за рад у 
наставној бази, на одређено време од 3 
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00; студент 
докторских студија или магистар наука из науч-
не области за коју се бира и коме је прихваћена 
тема докторске дисертације; смисао за наставни 
рад и остали услови предвиђени одредбама Зако-
на о високом образовању и Статутом Фармацеут-
ског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса (у складу са Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Стату-
том Фармацеутског факултета и Правилником о бли-
жим условима избора у звање наставника на Фарма-
цеутском факултету), подносе се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.
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средња теХниЧка  
птт школа
11000 Београд, Здравка Челара 16

Наставник електротехничке групе 
предмета

Наставник саобраћајне групе 
предмета
на одређено време до повратка стално 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, односно 
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 
став 1 и 2 и чл. 120 став 1 тач. 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09), у складу са Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености 
овог услова подноси се пре закључења уговора о 
раду), а проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши Национална служба за 
запошљавање; уверење о неосуђиваности за кри-
вична дела из чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (прибавља 
установа); уверење о држављанству РС-не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених-не 
старији од 6 месеци.

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима (доказ о испуњености овог 
услова подноси се пре закључења уговора о раду); 
уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 
120 став 1 тач. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (прибавља установа); уверење 
о држављанству РС-не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених-не старији од 6 месеци.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подацима, 
сходно чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат је дужан да приложи: 
оверену фотокопију дипломе о прописаној стручној 
спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству РС. Фотокопије морају бити овере-
не од стране надлежног органа и не старије од 6 
месеци. Пријаве слати на наведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

основна школа 
„Бошко палковЉевиЋ 
пинки“
11273 Батајница-Београд
Пуковника Миленка Павловића 7а
тел/факс: 011/7870-077

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњавања опште 
услове за заснивање радног односа предвиђене 
законом, најмање средња стручна спрема, савла-
дан програм обуке за педагошког асистента који је 
прописан од стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: доказ о стручној спреми, доказ о савлада-
ном програму обуке за педагошког асистента, доказ 
о држављанству, лекарско уверење (предаје се пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање 
је осам дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 011/7870-077.

ош „ЉуБоМир аЋиМовиЋ“
11500 Обреновац, Цара Лазара 2а
тел. 011/8725-449

Дефектолог - наставник разредне 
наставе
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију (дефекто-
лошки факултет), смер олигофренолошки. Канди-
дат треба да испуњава услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011). Поред 
пријаве, кандидати достављају оверене фотокопије 
дипломе или уверења о завршеном факултету, уве-
рење о држављанству, уверење да нису осуђивани 
и да нису под истрагом-прибавља установа и лекар-
ско уверење о здравственој способности за рад 
(доставља се по коначности одлуке о избору кан-
дидата). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

зеМунска гиМназија
11080 Земун, Градски парк 1
тел. 011/3162-680

Домар

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова 
испуњава и посебне услове прописане чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији радних 
места у Земунској гимназији: завршен IV степен 
стручне спреме, машинске струке или електро стру-
ке или дрвне струке; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс поднети: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

универзитет у Београду 
факултет 
организаЦиониХ наука
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну 
област Рачунарска статистика

Редовни професор за ужу научну 
област Маркетинг, односи с 
јавношћу и мултимедијалне 
комуникације

Редовни професор за ужу 
научну област Менаџмент и 
специјализоване менаџмент 
дисциплине

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, 
односно стручни радови објављени у научним часо-
писима или зборницима, са рецензијама; више науч-
них радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално 
стручно остварење (пројекат, студија, патент, ориги-

нални метод, нова сорта и сл), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен уџбе-
ник, монографија, практикум или збирка задатака за 
ужу научну област за коју се бира оригинално струч-
но остварење и више радова саопштених на међуна-
родним или домаћим научним скуповима; већи број 
научних радова који утичу на развој научне мисли 
у ужој области, објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама; већи 
број научних радова и саопштења изнетих на међу-
народним или домаћим научним скуповима; ост-
варени резултати у развоју научно-наставног под-
млатка на факултету; учешће у завршним радовима 
на специјалистичким и дипломским академским сту-
дијама. Уз пријаву приложити: биографију, диплому 
о одговарајућој стручној спреми, списак радова и 
саме радове.

Асистент за ужу научну област 
Управљање системима
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Управљање квалитетом
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар 
наука из одговарајуће области коме је прихваћена 
тема докторске дисертације, који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 08,00; смисао за наставни рад. Уз пријаву при-
ложити: диплому о одговарајућој стручној спреми, 
потврду о уписаним докторским студијама; потврду 
о прихваћеној теми докторске дисертације, биогра-
фију, списак радова и саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета, Ста-
тутом Факултета и Правилником о организацији и 
систематизацији послова на Факултету. Сви прило-
зи се достављају и у електронској форми на CD-у. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

исправка конкурса 
висока здравствена 
школа струковниХ 
студија у Београду
11080 Земун, Цара Душана 254

Конкурс објављен 26.09.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, за област медицина, ужа 
научна област Физикална медицина и реха-
билитација, исправља се и гласи: 1 изврши-
лац у звању предавача, са пуним радним вре-
меном, на одређено време.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикАсАн 

одговор  
нА зАхтеве клијенАтА

Наука и образовање
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висока здравствена 
школа струковниХ 
студија у Београду
11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија-
област Медицина, ужа научна 
област Радиологија
са непуним радним временом, на 
одређено време до 1/3-допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука 
из области радиологије.

Предавач-област Медицина, ужа 
научна област Радиологија
са 50% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум или специјали-
зација из радиологије, искуство у настави 3 године.

Предавач-област Медицина, ужа 
научна област Патологија
са непуним радним временом, на 
одређено време до 1/3-допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских 
наука или специјализација из области патологије 
или патофизиологије, искуство у настави 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су 
Законом о високом образовању, Статутом школе и 
Правилником о систематизацији радних места. Кан-
дидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног 
времена на одређено време-допунски рад, потреб-
но је да приложе и сагласност своје матичне рад-
не организације у којој се налазе у сталном радном 
односу. Пријаве на конкурс са биографијом, овере-
ним дипломама, уверењем о држављанству и дру-
гим прилозима којима кандидат доказује да испуња-
ва услове конкурса подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања, на горенаведену адресу. Непо-
тпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се разматрати.

бор

допуна конкурса 
ош „Хајдук веЉко“
19329 Корбово, Маршала Тита 11
тел. 019/84-322
е-mail: оskorbovo@gmail.com

Конкурс објављен 03.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, за радно место: настав-
ник француског језика, са 44,44% радног 
времена, допуњује се тако што се додаје: 
на одређено време до повратка радника са 
функције.

поЉопривредна школа 
са доМоМ уЧеника 
„рајко БосниЋ“ Буково
19300 Неготин, Буковски пут бб
тел. 019/548-755

Сарадник у настави, педагог
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, тј. 
до повратка запослене са породиљског 
боловања, односно одсуства ради неге 
детета

Наставник социологије
са 15% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 75% радног времена

Наставник информатике и 
рачунарства
на одређено време до повратка 
запосленог са функције, са 80% радног 
времена

Наставник физике
са 80% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског боловања, односно 
одсуства ради неге детета

Наставник прехрамбене групе 
предмета
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања, 
односно одсуства ради неге детета

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена

Васпитач у дому ученика школе

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. За настав-
нике, врста стручне спреме у свему према важећем 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да има држављанство Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Горена-
ведени услови доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Потпуном 
пријавом на конкурс сматра се пријава која садржи: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, односно стручној спреми, 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рође-
них). Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) 
подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење 
о неосуђиваности прибавља установа. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Одлуку о избору кандидата дирек-
тор ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања. Пријаве на конкурс 
послати на горенаведену адресу. Кандидати у својој 
пријави треба обавезно да наведу и број телефо-
на. Ближе информације о конкурсу могу се добити у 
секретаријату Пољопривредне школе.

ош „Бранко радиЧевиЋ“
19300 Неготин

Наставник немачког језика
са 56% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 25% радног времена, изборни 
предмет другог циклуса основног 
образовања и васпитања за V, VI и VIII 
разред

УСЛОВИ: за наставника немачког језика усло-
ви су према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 
9/09 и 3/2010); за радно место наставника грађан-
ског васпитања услови су према Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних програма у основној 
школи („Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 
27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 
8/08-испр, 4/09 и 3/10). Поред испуњавања општих 
услова предвиђених Законом о раду, кандидати тре-
ба да испуњавају посебне услове у складу са чланом 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву кандидати су дужни да доста-
ве следећа документа: доказ о одговарајућој врсти 
и степену стручне спреме, оригинал или оверена 
копија, уверење о држављанству, оригинал или 
оверена копија, извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена копија, доказ о испуњености 
услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, лекарско уверење доставља 
се пре закључења уговора о раду и доказ из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, уверење о некажњавању-при-
бавља школа. Фотокопије докумената морају бити 
уредно оверене.

МузиЧка школа 
„стеван МокрањаЦ“
19300 Неготин
тел. 019/545-321

Наставник клавира
8 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
музичар, клавириста.

Наставник упоредног клавира

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни музичар клавириста или дипломирани музички 
педагог.

Наставник хармонике
са 50% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
музичар акордеониста.

Наставник гитаре
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
музичар гитариста.

Наставник соло певања
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
музичар, соло певач.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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Наставник виолине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
музичар виолиниста.

Наставник трубе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
музичар трубач.

Наставник психологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор пси-
хологије, односно дипломирани психолог.

Наставник социологије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
социологије.

Наставник историје
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор исто-
рије.

Наставник српског језика и 
књижевности
са 16% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор срп-
ског језика и књижевности.

Клавирштимер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
из Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 21/93, 3/94, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011) и Правилника о 
врсти стручне спреме наставника у основној музич-
кој школи („Сл. гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04 
и 62/04). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о некажњавању, лекарско уверење, оста-
ла документа којима се доказује испуњеност услова 
конкурса.

предшколска установа 
„БаМБи“
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-160

Сарадник у области исхране

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да приложи: уверење о држављанству, оверену 
копију дипломе о стеченом високом образовању 
у трајању од најмање четири године, у складу са 
законом, извод из матичне књиге рођених. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара предшколске установе. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

школа за основно 
МузиЧко оБразовање и 
васпитање 
„Миодраг васиЉевиЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/459-068
е-mail: muzickaskola@open.telekom.rs

Наставник клавира
на одређено време

Наставник клавира и корепетитор
2 извршиоца

Наставник хармонике
са 60% радног времена

Наставник флауте

Наставник виолине

Наставник солфеђа, хора и 
камерне музике

Клавирштимер
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за радна места од бр. 1 до 6 
треба да испуњавају следеће опште услове: сте-
чено одговарајуће високо образовање у смислу 
члана 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања и сагласно Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; кандидат за радно место под бр. 7 (кла-
вирштимер): завршена средња школа - IV степен и 
доказ о завршеној обуци за штимовање клавира; за 
сва радна места: поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима; да 
су кандидати држављани Републике Србије; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. За сва 
радна места: уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ 
о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа по службеној дужности. Лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду. Са прија-
вљеним кандидатима биће обављен разговор по 
истеку рока за пријављивање, као и провера пси-
хофизичких способности код надлежне службе за 
послове запошљавања. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља школа по службеној дужности. 
Лекарско уверење подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу. Небла-
говремене и пријаве са непотпуном документацијом 
неће се узети у разматрање.

ош „стеван МокрањаЦ“
19316 Кобишница
Слободана Пенезића
тел. 019/551-125

Наставник српског језика
са 95% радног времена

УСЛОВИ: услови према Правилнику о степену и врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Поред општих услова прописа-
них Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове у складу са чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави 
следеће доказе, у оригиналу или уредно оверене 

фотокопије: о степену и врсти стручне спреме, о 
положеном стручном испиту (уколико је исти поло-
жио), уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених. Лекар-
ско уверење о здравственој способности подноси се 
пре закључења уговора о раду. Провера психофи-
зичких способности за рад са ученицима вршиће се 
у сарадњи ОШ и Националне службе за запошља-
вање. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по 
службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

МузиЧка школа 
„стеван МокрањаЦ“
19300 Неготин
Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/545-321

Директор

УСЛОВИ: високо образовање, да кандидат поседује 
лиценцу, односно положен стручни испит за настав-
ника педагога или психолога, положен испит за 
директора, најмање пет година радног стажа у обла-
сти образовања и васпитања, да поседује стручне 
и организационе способности, да не постоје закон-
ске сметње за избор, да је држављанин Републике 
Србије. Уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке, оверен препис дипломе, оверен препис 
исправе о положеном стручном испиту, потврду о 
радном стажу са подацима о пословима које је оба-
вљао, прилоге којима доказује своје стручне, орга-
низационе, моралне и друге квалитете, уверење 
да није под истрагом, односно да није осуђиван за 
кривична дела која му онемогућавају рад у школи, 
уверење о држављанству, уверење о здравственом 
стању и остала документа која могу послужити при-
ликом утврђивања предлога за избор. Рок за под-
ношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

ЧаЧаК

културни Центар 
горњи МилановаЦ 
установа за културу, 
уМетност и ваншколско 
оБразовање
32300 Горњи Милановац
Трг кнеза Михаила 1
тел. 032/711-118

Књиговођа
(особа са инвалидитетом)

УСЛОВИ: виша стручна спрема, економског смера, 
радно искуство годину дана, познавање рада на 
рачунару, обавезна провера радне способности. Уз 
пријаву кандидати прилажу (оригинале или овере-
не фотокопије): уверење о држављанству, дипло-
му о стеченој стручној спреми, уверење основног 
или вишег суда да нису под истрагом или да про-
тив њих није подигнута оптужница, лекарско уве-
рење о општој здравственој способности и лекарско 
уверење о инвалидитету. Пријаве са кратком био-
графијом подносе се у року од осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
установе, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Изборни поступак спровешће се усменим разгово-
ром са учесницима огласа. Датум разговора биће 
одређен накнадно, о чеми ће учесници бити накнад-
но обавештени.

Наука и образовање



   |  Број 487  |  17.10.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs24 

основна школа 
„проф. др недеЉко 
кошанин“
Девићи
32254 Вионица, Ивањица
тел. 032/688-009

Професор математике
за 89% радног времена

Професор музичке културе
на одређено време, за 25% радног 
времена

Професор ликовне културе
на одређено време, за 25% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Кандидати треба да испуњавају закон-
ске услове за пријем у радни однос према чла-
ну 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати 
на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „танаско рајиЋ“
32103 Чачак, Алексија Миленковића 5
тел. 032/350-185

Професор српског језика
за 44% радног времена

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, за 
65% радног времена

Професор италијанског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове прописане одредбама из чл. 8, 120 
и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилника о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба 
да доставе и оверене фотокопије докумената којима 
доказују да испуњавају услове конкурса (диплому о 
стеченом стручном образовању, лиценцу-уверење 
о положеном стручном испиту, лекарско уверење, 
уверење да нису осуђивани, уверење о држављан-
ству РС, извод из матичне књиге рођених). Пријаве 
са доказима о испуњавању услова слати на адре-
су школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „филип филиповиЋ“
32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
одсутног радника

Професор српског језика
на одређено време до повратка 
одсутног радника, за 28% радног 
времена

Професор физике
на одређено време у својству 
приправника, за 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Пријаве на конкурс подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања, лично или препоруче-
но поштом, на адресу школе. Кандидати морају дос-
тавити следећа документа: оверен препис дипломе; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Сви кандидати морају обавити про-
веру психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, о чему ће бити благовремено оба-
вештени. За све информације заинтересовани се 
могу обратити на број телефона: 032/322-303.

ош „кирило савиЋ“
32250 Ивањица, Кирила Савића бб
тел. 032/5661-209

Професор математике

Професор математике
за 50% радног времена

Професор музичке културе
за 85% радног времена

Професор француског језика
за 40% радног времена

Професор техничког образовања
за 80% радног времена

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, за 
35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове прописане одредбама из чл. 8, 120 
и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
адресу школе или лично секретару школе, а небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

поништење конкурса 
предшколска установа 
„радост“
32000 Чачак, Надежде Петровић 8
тел. 032/348-084

Конкурс објављен 10.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радна 
места: педагог и психолог. Остали део кон-
курса за радна места васпитача и медицин-
ских сестара је непромењен.

ош „Марко пајиЋ“
Вича
32233 Вича, Гуча, Лучани
тел. 032/856-501

Професор ликовне културе
на одређено време до повратка 
радника са функције директора, за 
25% радног времена

Професор физике
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, за 
30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове прописане одредбама из чл. 8, 120 и 122 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилника о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Просветни гласник“, бр. 11/2008 и др). Пријаве 
са доказима о испуњавању услова (оверене фотоко-
пије) слати на адресу школе. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „ратко МитровиЋ“
32000 Чачак, Светогорска 44
тел. 032/5563-008

Наставник српског језика
за 39% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању; висока стручна спрема одговарајућег 
образовања у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; остали услови у складу са чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве са документима слати на адресу школе. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

јагодина

Машинско 
електротеХниЧка школа
35250 Параћин
Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник ликовне уметности
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, за 
20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-VII/1 степен, у 
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа). Уз пријаву на 
конкурс приложити: уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци од дана објављивања конкурса), дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању (оверену 
фотокопију), радну биографију, извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци од дана обја-
вљивања конкурса, оверена фотокопија). Пријаве и 
документацију достављати у затвореној коверти, са 

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Наука и образовање



  17.10.2012.  |  Број 487  |   25

назнаком: „За конкурс за наставника ликовне умет-
ности“. На полеђини коверте назначити име, прези-
ме и адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „Бранко крсМановиЋ“
35256 Сикирица
тел. 035/8548-514

Наставник француског језика
са 33,3% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане у чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, као и посебне услове из Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи.

Ложач парног котла
за рад у издвојеном одељењу у 
Дреновцу

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове про-
писане у чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да има одговарајуће 
образовање и држављанство РС.

ОСТАЛО: Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Докази о испуњености услова подносе се у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ош „Ђура јакшиЋ“
35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи и Зако-
ном о основама система образовања и васпитања; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије (доказ прибавља 
школа). Уз пријаву кандидат треба да достави сле-
дећа документа: краћу биографију, оверену копију 
дипломе о стеченом високом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци). Копије морају бити овере-
не. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма извршиће надлежна служба за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ош „17. октоБар“
35000 Јагодина, Теслина 1
тел. 035/245-139

Наставник ликовне културе

УСЛОВИ: услови по Правилнику о систематизацији и 
организацији радних места.

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност.

Наставник француског језика

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за француски језик и књижевност.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: извод из матичне 
књиге рођених, оверен препис дипломе, уверење 
о држављанству-не старије од шест месеци, доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Лекарско уверење подноси се након закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

КиКинд а

основна МузиЧка школа 
„стеван МокрањаЦ“
24400 Сента, Главна 36
тел. 024/812-812

Наставник клавира на српском и 
мађарском језику

Наставник клавира на српском и 
мађарском језику
за 71% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
музичар-пијаниста.

Наставник гитаре за обављање 
образовно-васпитног рада на 
српском и мађарском језику
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
музичар-гитариста.

Наставник хорне за образовно-
васпитни рад на мађарском језику
за 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
музичар-хорниста.

Наставник флауте за образовно-
васпитни рад на мађарском језику
за 36% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
музичар-флаутиста.

Секретар
за обављање послова на српском и 
мађарском језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник.

Корепетитор
за образовно-васпитни рад на српском 
и мађарском језику

Корепетитор
за образовно-васпитни рад на српском 
и мађарском језику, за 32% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
музичар-пијаниста.

ОСТАЛО: Кандидат треба да достави биографију, 
фотокопију радне књижице и доказе о испуњавању 
услова: извод из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, доказ о знању језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад, доказ о 
лиценци, уверење о психофизичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима. Доказ да 
лице није осуђивано прибавља школа по службеној 
дужности. Рок за пријаву је 15 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Пријаве 
на конкурс доставити лично или путем препоруче-
не поште, на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“.

ош „Братство јединство“
23314 Руско Село
Братства и јединства 117

Професор музичке културе на 
мађарском језику
за 5 часова (25% норме радног 
времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, академски 
музичар; дипл. музичар-музички педагог; дипл. 
музички педагог; дипл. музичар-композитор; дип-
ломирани композитор; дипл. музичар-диригент; 
дипл. музичар-музиколог; дипл. музиколог; настав-
ник музичке културе; дипл. диригент; дипл. музи-
чар-акордеониста; дипл. музичар гитариста; дипл. 
музичар-соло певач; дипл. професор солфеђа и 
музичке клултуре; дипл. етномузиколог; дипл. музи-
чар-пијаниста; дипл. музичар чембалиста; дипл. 
музичар оргуљаш; дипл. музичар харфиста; дипл. 
музичар перкусиониста; дипл. музичар-виолиниста; 
дипл. музичар-виолиста; дипл. музичар-виолонче-
листа; дипл. музичар контрабасиста; дипл. музичар 
флаутиста; дипл. музичар обоиста; дипл. музичар-
кларинетиста; дипл. музичар фаготиста; дипл. музи-
чар-хорниста; дипл. музичар-трубач; дипл. музичар 
тромбониста; дипл. музичар тубиста; професор 
црквене музике и појања и дипл. музичар-саксофо-
ниста.

Професор историје на мађарском 
језику
за 7 часова (35% норме радног 
времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
историје; професор историје и географије или дип-
ломирани историчар.

Професор физике на мађарском 
језику
за 6 часова (30% норме радног 
времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
физике; дипломирани физичар; професор физике 
и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; 
професор физике и основе технике; дипломира-
ни педагог за физику и основе технике; професор 
физике и математике; дипломирани астрофизи-
чар; дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику; професор физике и хемије за 
основну школу; професор физике и основа технике 
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за основну школу; дипломирани физичар за при-
мењену физику; професор физике за средњу шко-
лу; дипломирани физичар истраживач; дипломи-
рани професор физике и хемије за основну школу; 
дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу; дипломирани физичар за општу 
физику; дипломирани физичар за теоријску и експе-
рименталну физику; дипломирани педагог за физи-
ку и општетехничко образовање ОТО, дипл. астро-
ном, смер астрофизике.

Професор биологије на мађарском 
језику
за 8 часова (40% норме радног 
времена)

УСЛОВИ: VII/1 стпен стручне спреме, професор био-
логије; дипл. биолог; дипл. молекуларни биолог и 
физиолог; професор биологије и хемије; дипл. био-
лог, смер заштита животне средине; дипл. биолог-
еколог; дипл. професор биологије и хемије.

Професор математике на 
мађарском језику
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 8 часова (40% норме радног 
времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
математике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за теоријску математику и приме-
не, дипл. математичар за рачунарство и информа-
тику, дипл. математичар-информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипл. математичар за 
математику економије, професор информатике и 
математике, дипл. математичар-астроном; дипло-
мирани математичар-примењена математика; дип-
ломирани информатичар.

Професор мађарског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за мађарски језик и 
књижевност.

ОСТАЛО: уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); уверење о некажњавању (да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања) - из 
суда; уверење о стеченој одговарајућој стручној 
спреми (оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме); лекарско уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима; 
фотокопија радне књижице; фотокопија личне кар-
те и пропратно писмо. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу школе, а 
додатне информације се могу добити на број тел. 
0230/458-602. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

средња МедиЦинска 
школа
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/817-177
е-mail: medicinska_skola@open.telekom.rs

Професор математике
за 4 часа (22%), за извођење наставе 
на српском наставном језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Професор српског језика као 
нематерњег језика
за 2 часа (11%)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Професор физике
за 4 часа (20%), за извођење наставе 
на српском наставном језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Професор ликовне културе
за 4 часа (20%), за извођење наставе 
на српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Професор хемије
за 8 часова (40%), за извођење наставе 
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Професор устава и права грађана
за 3 часа (15%), за извођење наставе 
на српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Професор енглеског језика и 
књижевности
за 6 часова (33%), за извођење наставе 
у српским одељењима

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Професор немачког језика и 
књижевности
за извођење наставе у мађарским 
одељењима, на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Професор аналитичке хемије
за 6 часова (30%), за извођење наставе 
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Доктор медицине опште праксе
за 6 часова (30%), за наставу 
фармакогнозије на мађарском 
наставном језику

Професор фармацеутске хемије
за 6 часова (30%), за извођење наставе 
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Лекар доктор медицине, 
специјалиста за клиничку 
биохемију или дипломирани 
фармацеут специјалиста за 
медицинску биохемију или 
дипломирани фармацеут
за 8 часова (40%), за наставу 
медицинске биохемије на мађарском 
наставном језику

Професор фармацеутске 
технологије
за 11 часова (55%), на мађарском 
наставном језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Професор санитарне хемије
за 2 часа (10%), на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Професор увода у козметологију
за 2 часа (10%), на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Доктор медицине специјалиста за 
патолошку анатомију
за 6 часова (30%), за наставу 
патологије на српском и мађарском 
наставном језику

Доктор медицине специјалиста за 
микробиологију
за 6 часова (30%), за наставу 
микробиологије са епидемиологијом на 
српском и мађарском наставном језику

Доктор медицине специјалиста за 
интерну медицину
за 8 часова (40%), за наставу интерне 
медицине са негом на српском и 
мађарском наставном језику

Доктор медицине специјалиста 
за општу хирургију или једне од 
хируршких грана
за 8 часова (40%), за наставу хирургије 
са негом на српском и мађарском 
наставном језику

Доктор медицине специјалиста за 
педијатрију
за 4 часа (20%), за наставу педијатрије 
са негом на српском и мађарском 
наставном језику

Доктор медицине специјалиста за 
гинекологију и акушерство
за 4 часа (20%), за наставу 
гинекологије и акушерства са негом 
и акушерства са негом, на српском и 
мађарском наставном језику

Доктор медицине специјалиста за 
неуропсихијатрију
за 4 часа (20%), за наставу 
неуропсихијатрије са негом, на српском 
и мађарском наставном језику

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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Доктор медицине специјалиста за 
инфектологију
за 4 часа (20%), за наставу 
инфектологије са негом, на српском и 
мађарском наставном језику

Виши физиотерапеут
за 8 часова (40%), за наставу основа 
масаже (теорија) и основа масаже 
(вежба), на мађарском наставном 
језику

Виша медицинска сестра
за 16 часова (80%), за наставу 
здравствене неге, на српском и 
мађарском наставном језику

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије. Када се образовно-васпитни рад оства-
рује на језику националне мањине, осим горенаве-
дених услова, лице мора да има и доказ о знању 
језика на коме остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
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 одго-
варајућег испита); доказ о знању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (када се обра-
зовно-васпитни рад остварује на језику национал-
не мањине). Пријаве слати на адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе Микуша Норберта, на број тел. 024/817-
177.

предшколска установа 
„драгоЉуБ удиЦки“
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530

Логопед

УСЛОВИ: завршене основне академске студије у оби-
му од 240 ЕСП бодова, односно завршен факултет 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, студијски 
програм - логопедија; да кандидат има држављан-
ство РС; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву канди-
дат је дужан да достави: уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе или уверења о завр-
шеним основним академским студијама у обиму од 
240 ЕСП бодова, односно завршеном факултету за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, студијски 
програм - логопедија и уверење о здравственој спо-
собности (доставља се по доношењу одлуке о избо-
ру кандидата). Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара установе, 
на бројеве телефона: 0230/22-530 или 21-230.

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена или 
студијама другог степена или студијама у трајању 

од три године или више образовање; да има држа-
вљанство РС; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву канди-
дат је дужан да достави: уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој 
школи за образовање васпитача, односно заврше-
ној високој школи струковних студија за образовање 
васпитача и уверење о здравственој способности 
(кандидат ће доставити по доношењу одлуке о избо-
ру). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара установе, на бројеве 
телефона: 0230/22-530 или 21-230.

Васпитач
на одређено време до повратка 
одсутних запослених преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена или 
студијама другог степена или студијама у трајању 
од три године или више образовањее; да има држа-
вљанство РС; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву канди-
дат је дужан да достави: уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој 
школи за образовање васпитача, односно заврше-
ној високој школи струковних студија за образовање 
васпитача и уверење о здравственој способности 
(кандидат ће доставити по доношењу одлуке о избо-
ру). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара установе, на бројеве 
телефона: 0230/22-530 или 21-230.

Васпитач на мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена или 
студијама другог степена или студијама у трајању 
од три године или више образовање; да има држа-
вљанство РС; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидат је дужан да достави: уверење 
о држављанству, оверену фотокопију дипломе о 
завршеној вишој школи за образовање васпитача 
на мађарском језику, односно завршеној високој 
школи струковних студија за образовање васпита-
ча на мађарском језику, односно да кандидат има 
уверење о положеном испиту из мађарског језика и 
уверење о здравственој способности (кандидат ће 
доставити по доношењу одлуке о избору). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара установе, на бројеве телефо-
на: 0230/22-530 или 21-230.

Помоћни радник

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену основну 
школу; да има држављанство РС; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву кандидат је дужан да доста-
ви: уверење о држављанству, оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи; уверење 
о здравственој способности (кандидат ће доставити 
по доношењу одлуке о избору). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара установе, на бројеве телефона: 0230/22-
530 или 21-230.

предшколска установа 
„драгоЉуБ удиЦки“
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: завршен економски факултет-VII/1 степен 
стручне спреме, звање: дипломирани економиста, 
односно дипломирани економиста првог степена 
академских студија са укупно 240 ЕСПБ; да канди-
дат има држављанство Републике Србије; да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе се достављају у затвореној коверти, на 
горенаведену адресу. Уз молбу приложити: овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о завршеним 
студијама, економски факултет-VII/1 степен стручне 
спреме, звање: дипломирани економиста, односно 
дипломирани економиста првог степена академских 
студија са укупно 240 ЕСПБ; уверење о држављан-
ству; уверење о здравственој способности-кандидат 
ће доставити по доношењу одлуке о избору. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара ПУ и на бројеве телефона: 0230/22-530 или 
0230/21-230.

ош „10. октоБар“
24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/792-023
е-mail: hosko@stcable.net

Наставник српског језика као 
матерњег језика
са 67% радног времена, односно 12 
часова недељно, на одређено време, 
односно до повратка одсутне запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, за рад у Хоргошу 
у две смене, 

Наставник српског језика као 
нематерњег језика
са 19 часова недељно, за извођење 
наставе у нижим и вишим одељењима, 
за рад у Хоргошу и Малим Пијацама, у 
две смене

Наставник српског језика као 
нематерњег језика
са 99% радног времена, односно 18 
часова недељно, за извођење наставе 
у нижим и вишим одељењима, за рад 
у Хоргошу и Малим Пијацама, у две 
смене

Наставник српског језика као 
нематерњег језика
са 93% радног времена, односно 17 
часова недељно, за извођење наставе 
у нижим и вишим одељењима, за рад 
у Хоргошу и Малим Пијацама, у две 
смене

Наставник српског језика као 
нематерњег језика
са 55% радног времена, односно 11 
часова недељно, за извођење наставе у 
нижим одељењима, за рад у Хоргошу и 
Малим Пијацама, у две смене

Наука и образовање
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Наставник енглеског језика
са 18 часова недељно, за извођење 
наставе у вишим одељењима, на 
одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, за рад у Хоргошу 
и Малим Пијацама, у две смене

Наставник енглеског језика
са 20 часова недељно, за извођење 
наставе у нижим и вишим одељењима, 
за рад у Хоргошу и Малим Пијацама, у 
две смене

Наставник енглеског језика
са 84% радног времена, односно 16 
часова недељно, за извођење наставе 
у нижим и вишим одељењима, за рад 
у Хоргошу и Малим Пијацама, у две 
смене

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена, односно 12 
часова недељно, за извођење наставе 
у нижим и вишим одељењима, за рад 
у Хоргошу и Малим Пијацама, у две 
смене

Наставник математике
на српском и мађарском наставном 
језику, са 20 часова недељно, за рад 
у Хоргошу и Малим Пијацама, у две 
смене

Наставник математике
на српском и мађарском наставном 
језику, са 67% радног времена, 
односно 12 часова недељно, за рад 
у Хоргошу и Малим Пијацама, у две 
смене

Наставник ликовне културе
на српском и мађарском наставном 
језику, са 40% радног времена, 
односно 8 часова недељно, за рад 
у Хоргошу и Малим Пијацама, у две 
смене

Наставник музичке културе
на српском и мађарском наставном 
језику, са 20 часова недељно, за рад 
у Хоргошу и Малим Пијацама, у две 
смене

Дефектолог
на мађарском наставном језику, са 40 
часова недељно, за рад у Хоргошу и 
Малим Пијацама, у две смене
5 извршилаца

Школски педагог
са 40 часова недељно, за рад у Хоргошу 
и Малим Пијацама, у две смене

Педагошки асистент
са 40 часова недељно, на одређено 
време, тј. до 31.08.2013. године, за рад 
у Хоргошу и Малим Пијацама, у две 
смене

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-стечено високо 
образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10.09.2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат 

није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије; поседовање доказа 
о знању мађарског језика. Услов за педагошког 
асистента је стечено средње образовање и потвр-
да о похађању уводног модула програма обуке за 
педагошког асистента. Уз пријаву кандидат треба да 
достави: диплому о стеченом образовању; уверење 
о држављанству, доказ о знању мађарског језика. 
Уверење о некажњавању установа ће прибавити 
службеним путем. Лекарско уверење подноси иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Код радног односа на неодређено време уговара се 
пробни рад од 3 месеца. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у обзир. Молбе са потреб-
ном документацијом доставити на горенаведену 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

деЧији вртиЋ 
„снеЖана-ХофеХерке“
24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

Спремачица-сервирка
на одређено време за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме, заврше-
на одновна школа (оверена фотокопија дипломе); 
лекарско уверење о здравственој способности; уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора од најмање 6 месеци или да 
није правоснажном пресудом осуђен за кривично 
дело против достојанства личности и морала; уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Пријаве са потребном документацијом дос-
тавити на горенаведену адресу.

КосовсКа митровица

ош „диМитрије приЦа“
Доња Брњица
38205 Грачаница

Наставник руског језика
за 8 часова

Наставник музичке културе
за 8 часова

Наставник физике
за 6 часова

Наставник географије
за 7 часова

Наставник биологије
за 8 часова, на одређено време

Наставник информатике
за 7 часова

УСЛОВИ: Кандидати подносе документа којима 
доказују да испуњавају услове за заснивање рад-
ног односа предвиђене Законом о раду и Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 72/09). 
Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања. 
Документа доставити на адресу школе.

исправка огласа 
школа за основно 
оБразовање одраслиХ 
„радниЧки универзитет“ 
приштина 
са седиштем у штрпцу
38236 Штрпце
тел. 0290/70-005, 70-057

Оглас објављен 10.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: наставник 
биологије, са 50% радног времена, исправља 
се у броју извршилаца, и треба да стоји: 1 
извршилац.

теХниЧка школа 
„никола тесла“
Обилић
38213 Прилужје
тел. 028/467-556

Професор руског језика и 
књижевности
за 10 часова недељно

Професор математике
1 норма

Професор биологије и екологије
за 3 часа недељно

УСЛОВИ: Уз молбу доставити следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију 
о положеном стручном испиту, односно лиценци; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству; уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела, уверење надлеж-
ног суда и МУП-а. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Документа слати на горенаведену 
адресу.

Краг Ујевац

исправка конкурса 
факултет МедиЦинскиХ 
наука
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Конкурс објављен 10.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, исправља се за радно 
место: сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Гинекологија и акушерство, 
на одређено време 1 година, и треба да гла-
си: сарадник у настави за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство, на одређено вре-
ме 1 година. Остали делови конкурса остају 
неизмењени.

Наука и образовање
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предшколска установа 
„софија ристиЋ“
34310 Топола
Авенија краља Петра I  10/а
тел. 034/811-489

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуња-
ва следеће услове, тј. да има одговарајуће високо 
образовање (васпитач или стручни сарадник) из 
члана 8 став 2 и 3, а у вези са чланом 59 ст. 2 и 
3 и чл. 120 ст. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: стечено на студијама другог 
степена - дипломске академске студије - мастер 
(300 ЕСПБ), специјалистичке академске студије 
(360 ЕСПБ) или специјалистичке струковне студије 
(240 ЕСПБ), у складу са Законом о високом образо-
вању, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године за васпита-
ча или стручног сарадника; поседовање дозволе 
за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом; посе-
довање држављанства Републике Србије; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има нај-
мање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. За директора може да буде изабран и 
васпитач који је уз испуњеност осталих услова, сте-
као одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно стру-
ковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање и најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи: доказ о држављанству (извод из мати-
чне књиге рођених или уверење о држављанству); 
оверену фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о 
радном искуству; преглед кретања у служби са био-
графским подацима (необавезно); доказ о својим 
стручним и организационим способностима (необа-
везно). Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара установе и на број телефо-
на: 034/811-489.

културно-туристиЧки 
Центар 
„доситеј оБрадовиЋ“
34227 Баточина, Краља Петра I  69
тел. 034/6841-539

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс приложити сле-
дећа документа: диплому високе стручне спреме-
VII степена стручности, филолошког, филозофског, 
правног, економског или другог факултета друштве-
ног смера; уверење о држављанству Републике 
Србије; уверење из матичне књиге рођених; лекер-
ско уверење о општој здравственој способности; 
уверење да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци; уверење да против кандидата није покре-
нута истрага, нити је подигнута оптужница; доказ о 
пет година радног искуства у струци; предлог про-
грама рада и развоја установе. Пријаве са доказима 
о испуњености услова тражених конкурсом слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
избор директора“. Рок за пријаву је 15 дана.

Краљево

предшколска установа 
„весело детињство“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и услове из члана 
59 став 2, 3 и 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију документа о поло-
женом стручном испиту-лиценци, доказ о радном 
стажу у области образовања, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност (уколико има прекид у радном стажу 
дужи од 6 месеци), краћу биографију и план рада 
на радном месту. Конкурс је отворен 15 дана. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ош „попински БорЦи“
36210 Врњачка Бања
Хероја Маричића 12

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
са 56% радног времена

Наставник географије
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 25% радног 
времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако има одговарајуће образовање, у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци) и оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању.

ош „светозар МарковиЋ“
36000 Краљево, Цара Душана 2
тел. 036/314-296

Наставник разредне наставе

Наставник историје
за 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник изборног предмета 
Свакодневни живот у прошлости
за 5% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати 
треба да поседују стручну спрему прописану Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, број 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07 и 1/08).

Хигијеничарка

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да поднесу следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о стеченом високом образовању; 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци); уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско 
уверење којим кандидат доказује да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима-подноси се након доношења одлуке о 
избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о 
испуњености услова, доставити лично или на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата 
биће донета у законском року.

ош „сутјеска“
36350 Рашка, 27. новембар бб
тел. 036/736-145

Професор енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са 
боловања

Професор немачког језика
са 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

Професор математике

Професор физичке културе
са 90% радног времена

Професор разредне наставе
на одређено врема до повратка 
раднице са породиљског боловања

Професор математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: образовање стечено на студијама другог 
степена, у складу са Законом о високом образовању 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године-VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; да кандидати нису осуђивани или под истра-
гом због кривичног дела која их чине неподобном за 
рад у школи. Уз пријаву доставити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе, извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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пија), уврење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); лекарско уверење подно-
си се непосредно пре закључења уговора о раду; 
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

КрУшевац

ош „Бранко радиЧевиЋ“
37000 Крушевац, Драгана Рајковића 12
тел. 037/438-347

Помоћни радник-спремачица

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из 
Правилника о систематизацији радних места-члан 
26, односно да имају завршену основну школу.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: Кандидати морају да поседују најмање 
средње образовање, завршен програм обуке за 
педагошког асистента (уводни модул), да познају 
ромски језик и да имају општу здравствену спо-
собност за обављање послова (уверење прибавља 
кандидат пре закључења уговора о раду), доказ да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа). Кандидати уз пријаву треба да 
доставе: доказ о стручној спреми, оригинал или 
оверена копија, уверење о држављанству, оригинал 
или оверена копија-не старија од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
копија-не старија од 6 месеци, фотокопију личне 
карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ош „деспот стефан“
37221 Горњи Степош
тел. 037/655-335

Педагошки асистент
на одређено време од 12 месеци, за 
школску 2012/2013. годину, за рад у 
централној школи у Горњем Степошу и 
издвојеним одељењима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће најмање средње обра-
зовање (доказ се подноси уз пријаву на конкурс); да 
има завршен програм обуке за педагошког асистен-
та (уводни модул) - доказ се подноси уз пријаву на 
конкурс; да познаје ромски језик (у складу са чла-
ном 121 став 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања) - доказ се подноси уз пријаву 
на конкурс; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (доказ 
се подноси пре закључења уговора о раду); да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа); да има држављанство Републике Србије 
(доказ се подноси уз пријаву на конкурс).

Наставник физике
за 10% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог 
(часови директора), за рад у централној 
школи у Горњем Степошу

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање прописано Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника за рад 
у основној школи (доказ се подноси уз пријаву на 
конкурс); да има психичку, физичку и здравствену 

способност за рад са децом и ученицима (доказ се 
подноси пре закључења уговора о раду); да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа); да има држављанство Републике Србије 
(доказ се подноси уз пријаву на конкурс).

поништење дела огласа 
ош „Брана павловиЋ“
37254 Коњух
тел. 037/875-103

Оглас објављен 10.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: наставник физичког васпитања, за 
20% радног времена, за рад у матичној шко-
ли, из разлога поступања по одредби чл. 131 
став 1 и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011).

лоЗниц а

ош „вук караЏиЋ“
15300 Лозница, Филипа Кљајића 45
тел. 015/877-202

Наставник математике

Наставник математике
за 22% норме часова

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу 
стручну спрему и звање, у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 2/07 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09 и 3/10), односно висо-
ка стручна спрема и звање: професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; дипло-
мирани математичар за рачунарство и информа-
тику; дипломирани математичар-информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; професор 
информатике-математике; дипломирани математи-
чар-астроном; дипломирани математичар-примење-
на математика; дипломирани информатичар.

Наставник српског језика
за 44% норме часова

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу 
стручну спрему и звање, у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 2/07 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09 и 3/10), односно висока 
стручна спрема и звање: професор српског језика и 
књижевности, професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу, дипломи-
рани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима, профе-
сор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор срп-
скохрватског језика и опште лингвистике, професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језици-
ма, професор српскохрватског језика са источним 
и западним словенским језицима, професор срп-

скохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима образовно-васпитни 
рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, про-
фесор југословенске књижевности са страним јези-
ком, дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик, дипломирани филолог за српски језик и књи-
жевност, професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине.

Школски психолог
за 40% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу 
стручну спрему-VII/1 степен и звање у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09 
и 3/10), односно звање: професор психологије, дип-
ломирани психолог општи смер или смер школске 
психологије, дипломирани школски психолог-педа-
гог, дипломирани школско-клинички психолог.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психофизичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да има држављанство РС; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Као доказе о испуњавању 
услова кандидат подноси уз пријаву: оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија). Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду. 
Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Прија-
ве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ош „стеван филиповиЋ“
15321 Радаљ
тел. 015/7462-085

Професор физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове пред-
виђене чланом 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11), а одговарајуће образовање 
према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 
2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010). Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе: уверење 
или диплому о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, уверење да нису осуђивани и извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
копију-не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат 
је дужан да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. 
За изабраног кандидат школа прибавља по службе-
ној дужности доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши Национал-
на служба за запошљавање у Лозници, применом 
стандардизованих поступака. Пријаве слати на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа.

Наука и образовање
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средња школа крупањ
15314 Крупањ, Вука Караџића 16
тел. 015/681-143

Наставник српског језика и 
књижевности
са 80% радног времена

Наставник енглеског језика

Наставник француског језика
са 44% радног времена

Наставник латинског језика
са 22% радног времена

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник социологије
са 30% радног времена

Наставник биологије
са 65% радног времена

Наставник економске групе 
предмета

Наставник електротехничке групе 
предмета

Наставник математике
са 10% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник физике
са 75% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са јавне 
функције

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 
и 121 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о организацији и системати-
зацији послова и радних задатака, кандидат треба 
да има одговарајуће високо образовање, у складу 
са законом и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (подноси се пре закључења уговора 
о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - школа прибавља службеним путем; 
држављанство РС. Уз пријаву на конкурс, са биогра-
фијом, доставити: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству; уверење суда као доказ 
да кандидат није под истрагом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном образовању. Пријаве слати на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ош „никола тесла“
15322 Велика Река
тел. 015/464-114

Професор српског језика
са 94% радног времена

Професор физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 55/11) и да има одговарајуће образо-
вање, у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидат је обавезан да уз пријаву доста-
ви следећа документа, у оригиналу или у овереном 
препису: доказ о стручној спреми, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење да није осуђиван прибавља школа по службе-
ној дужности, уверење о здравственој способности 
се подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање.

ниш

ош „краЉ петар I“
18000 Ниш, Војводе Путника 1
тел. 018/290-005

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положена обука 
за педагошке асистенте; држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима (доказ доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); да кан-
дидат није осуђиван за кривично дело из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона (доказ прибавља установа по 
службеној дужности). Кандидат уз пријаву треба да 
достави: биографију; оверен препис/фотокопију 
дипломе или сведочанства о завршеној средњој 
школи у четворогодишњем трајању; потврду-серти-
фикат о завршеном уводном модулу за педагошког 
асистента; уверење о држављанству, оригинал или 
оверена копија; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена копија. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „Бранко МиЉковиЋ“
18000 Ниш, Љубомира Николића 3

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност; професор југосло-
венске књижевности са страним језиком; професор 
српског језика и књижевности; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; дипло-
мирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком; дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима; професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике; професор за српскохрватски 

језик са јужнословенским језицима; професор срп-
скохрватског језика са источним и западним словен-
ским језицима; професор српскохрватског језика и 
југословенске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађар-
ском, односно русинском или румунском језику; про-
фесор српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине.

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност.

ОСТАЛО: испуњеност услова из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању и уверење о држављан-
ству Републике Србије.

електротеХниЧка школа 
„никола тесла“
18000 Ниш, Александра Медведева 18

Административни радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, сви смерови.

Финансијско-књиговодствени 
радник
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање (доказ доста-
вити уз пријаву на конкурс); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставити пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља устано-
ва по службеној дужности); држављанство Репу-
блике Србије (доказ доставити уз пријаву на кон-
курс); извод из матичне књиге рођених. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

угоститеЉско-
туристиЧка школа
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Наставник француског језика
са 33,33% радног времена, на 
одређено време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за француски језик и књижевност. Кандидати уз 
пријаву треба да доставе: диплому о стеченом висо-
ком образовању; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених/венчаних. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору наставника, директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну про-
веру психофизичких способности у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Проверу 
психофизичке способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. У 
року од 8 дана од дана добијања резултата провере, 
директор прибавља мишљење органа управљања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

Наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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еконоМска школа
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/237-976

Наставник рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
информатике, односно дипломирани информати-
чар; професор математике, односно дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информатика; 
дипломирани инжењер електротехнике, сви смеро-
ви, односно одсеци; дипломирани инжењер елек-
тронике, сви смерови, односно одсеци; дипломи-
рани инжењер за информационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за информа-
ционе системе или дипломирани инжењер органи-
зационих наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије; дипломира-
ни инжењер информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства; дипломирани економист, 
смерови: кибернетско-организациони, економска 
статистика и информатика, економска статистика и 
кибернетика, статистика и информатика или статис-
тика, информатика и квантна економија; професор 
технике и информатике; професор математике и 
рачунарства; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломирани математичар. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци 
или да није правоснажном пресудом осуђен за кри-
вично дело против достојанства личности и морала; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству.

ош „ЉупЧе николиЋ“
18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића 10

Школски психолог-приправник

УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или 
основне студије у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године-образовни профил: профе-
сор психологије; дипломирани психолог-општи смер 
или смер школске психологије; дипломирани школ-
ски психолог-педагог; дипломирани школско-кли-
нички психолог; дипломирани психолог. Уз пријаву 
доставити: диплому; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству. Наведена документа 
морају бити оригинали или оверене фотокопије. Рок 
за пријаву је 15 дана.

доМ уЧеника 
средњиХ школа 
„Младост“
18220 Алексинац, Буцекова 2

Стручни сарадник-педагог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен фило-
зофски факултет-група за педагогију; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месе-
ци-доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду); да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 
месеци или за кривично дело против достојанства 
личности и морала (доказ прибавља установа за 
изабраног кандидата). Уз пријаву доставити: дипло-

му, односно уверење о стеченој стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених прибављен после 
27.03.2009. године; уверење о држављанству-не ста-
рије од 6 месеци. Документа доставити у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Конкурсна 
документација се не враћа.

основна школа 
„душан тасковиЋ среЋко“
18311 Сићево
тел. 018/671-698

Стручни сарадник-педагог
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: професор педагогије; дипломирани педа-
гог-општи смер или смер школске педагогије; дип-
ломирани школски педагог-психолог; дипломирани 
педагог.

Наставник немачког језика
са 44,48% радног времена, за рад у 
Сићеву

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност.

Наставник немачког језика
са 44,48% радног времена, за рад у 
Островици

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност.

Наставник биологије
са 20% радног времена, за рад у 
Островици, на одређено време до 
повратка запослене са одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани био-
лог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; 
професор биологије и хемије; дипломирани био-
лог, смер заштите животне средине; дипломирани 
биолог-еколог; дипломирани професор биологије и 
хемије.

ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа); држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: диплому, 
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених-све у оригиналу 
или у овереној копији. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

поЉопривредна школа 
„шуМатоваЦ“
18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-793

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; професор југо-
словенске књижевности са страним језиком; профе-
сор српског језика и књижевности; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; дипло-
мирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; професор југословенске књижевности 
и српског језика.

Наставник социологије и 
социологије са правима грађана
са 13% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
социологије, односно дипломирани социолог; про-
фесор филозофије и социологије; дипломирани 
политиколог, наставни смер; дипломирани полит-
иколог за друштвено-политичке односе; професор 
социологије и филозофије; професор марксизма.

Наставник устава и права грађана
са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник; професор социологије, односно дипломи-
рани социолог; дипломирани политиколог, наставни 
смер; дипломирани политиколог, смер међународ-
но-политички.

Наставник грађанског васпитања
са 42% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставни-
ка одговарајуће стручне школе; лице које испуњава 
услове за стручног сарадника стручне школе-школ-
ског педагога или школског психолога; дипломира-
ни етнолог; етнолог-антрополог; професор одбране 
и заштите. Наведена лица могу да изводе наставу 
ако су похађала један или више од следећих про-
грама: Обука за наставника грађанског васпитања; 
Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно ни бело; 
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Актив-
на настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи 
су прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица 
добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар 
дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Зло-
стављање и занемаривање деце; Здраво да сте.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља установа по службеној дужности); 
психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима. Кандидат уз пријаву треба да 
достави: радну биографију; оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених/венчаних; 
оригинал или оверену копију уверења о држављан-
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ству РС; оригинал или оверену копију дипломе о 
стеченом образовању. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Одлука о избору кандидата биће донета у 
складу са чланом 130 став 3-4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“, број 72/2009 и 52/2011).

теХниЧка школа 
„прота стеван 
диМитријевиЋ“
18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник електрогрупе предмета
са 70% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
боловања, а најдуже до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, 
смер енергетски; дипломирани инжењер електро-
технике, смер електронике и аутоматике; дипло-
мирани инжењер електронике, смер индустријске 
енергетике; дипломирани инжењер електронике, 
смер процесне аутоматике; дипломирани инжењер 
електронике, смер телекомуникација.

Наставник електрогрупе предмета
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
боловања, а најдуже до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, 
смер енергетски; дипломирани инжењер електро-
технике, смер електронике и аутоматике; дипло-
мирани инжењер електронике, смер индустријске 
енергетике; дипломирани инжењер електронике, 
смер процесне аутоматике; дипломирани инжењер 
електронике, смер телекомуникација.

Наставник практичне наставе 
електроструке
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
боловања, а најдуже до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, 
смер електронике и телекомуникација; дипломи-
рани инжењер електронике; инжењер електрони-
ке; инжењер електротехнике, смер електронике и 
телекомуникација; виши стручни радник електро-
техничке струке, смер електронике и телекомуника-
ција; наставник практичне наставе електротехничке 
струке.

Наставник музичке уметности
са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене за време 
породиљског боловања ради посебне 
неге детета, а најдуже до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музи-
чар, сви смерови; дипломирани музиколог; дип-
ломирани музички педагог; професор солфеђа и 
музичке културе; професор музичке културе; дип-
ломирани етномузиколог.

Секретар

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипло-
мирани правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије-не старије од 6 месеци. Уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања-приба-
вља установа по службеној дужности. Лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
наставника, васпитача и стручних сарадника, про-
веру психофизичких способности врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ош „вук караЏиЋ“
18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву дос-
тавити: оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

угоститеЉско 
туристиЧка школа
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Наставник економске групе 
предмета (Спољнотрговинско и 
девизно пословање и Финансијско 
пословање)
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
економист. Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
диплому о стеченом високом образовању; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених/
венчаних. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка, директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности, 
у року од 8 дана од дана истека рока за подноше-
ње пријава. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. У року од 8 дана од дана добијања 
резултата провере, директор прибавља мишљење 
органа управљања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

нови па Зар

основна школа 
„александар стојановиЋ 
лесо“
36305 Дежева, Нови Пазар
тел. 020/353-411

Наставник српског језика
са 94% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Шароњама

Наставник музичке културе
са 75% радног времена, за рад у 
Дежеви и издвојеним одељењима у 
Шароњама и Постењу

Наставник енглеског језика
са 10% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу Косуриће

Наставник српског језика
на одређено време до краја школске 
године, са 50% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу у Завод Бањи

Наставник математике
на одређено време до краја школске 
године, са 44% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу у Новопазарској 
Бањи

УСЛОВИ: За сва радна места, завршен факултет 
одговарајућег смера-VII/1 степен, тј. висока струч-
на спрема на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године 
или мастер академске студије, у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10. септембра 2005. године, прописан Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и струч-
ног сарадника у основној школи, а у вези са чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: диплому 
о завршеној школи (диплома о стеченој стручној 
спреми-оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија). Приликим заснивања рад-
ног односа подносе се лекарско уверење и радна 
књижица.

ош „селаковаЦ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Наставник музичке културе
са 50% радног времена

Наставник физичке културе
са 10% радног времена, на одређено 
време

Наставник немачког језика
са 55% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајуће образовање, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела за која је изре-
чена казна сходно члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс поднети: извод из матичне књиге рођених; уве-
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рење о држављанству; оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

гиМназија
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/811-148

Наставник математике
на одређено време до избора директора 
по расписаном конкурсу, са 60% радног 
времена

Наставник латинског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Наставник музичке културе
на одређено време

Руковалац парних котлова

Ложач централног грејања

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом: за настав-
ника: VII/1 степен стручне спреме, односно одгова-
рајуће високо образовање-завршен факултет одго-
варајућег смера, сходно Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији; за руковаоца парних кот-
лова и ложача центраног грејања: ВКВ или КВ рад-
ник - III-V степен стручне спреме, са положеним 
испитом за вршење послова на радном месту које 
има електроенергетска, котларска и друга енергет-
ска постројења и судове под притиском. Кандида-
ти треба да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани сходно члану 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11); да имају држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду, а уверење да кандидат 
није кажњаван прибавља установа.

основна школа 
„јован јовановиЋ зМај“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/385-710

Наставник босанског језика
са 50% норме часова, на одређено 
време

Наставник физике
са 90% норме часова, на одређено 
време

Наставник логопед
са 30% норме часова, на одређено 
време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу висо-
ку стручну спрему, да је држављанин Републике 
Србије, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, да није осуђиван у 
смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву под-
нети следећа документа: доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених.

основна школа 
„јован јовановиЋ зМај“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/385-710

Помоћни радник
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да није осуђиван у 
смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву под-
нети следећа докунента: доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених.

ош „вук караЏиЋ“
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник музичке културе
са 75% радног времена

Административни радник

Домар

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2, 3 и 4: услови 
предвиђени чл. 8 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. За радна места под бр. 5 и 6: услови пред-
виђени чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009) 
и Правилником о организацији и систематизацији 
радних места. За радно место административни 
радник: кандидат мора да има одговарајуће образо-
вање-IV степен стручне спреме, смер економски тех-
ничар или правни техничар. За радно место домар: 
кандидат мора да има одговарајуће образовање-III 
степен стручне спреме, одговарајуће струке. За рад-
на места под бр. 5 и 6: кандидати морају да испуња-
вају услове предвиђене чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009). За сва радна места, кандидати уз 
пријаву подносе следећа документа: оверену фото-
копију доказа о стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству. Уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима-лекарско уверење, при-
лаже кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела у смислу 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прибавља школа по служ-
беној дужности. Број телефона за информације: 
020/385-710.

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

Професор српског језика и 
књижевности
2 извршиоца - један извршилац са 
пуним радним временом и један за 
11,11% норме, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства

Професор енглеског језика
за 77,77% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Професор музичке културе
за 45% радног времена

Професор рачунарства и 
информатике
за 34% радног времена

Професор математике
за 33,33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у 
погледу врсте и степена стручне спреме предвиђе-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника за рад 
у гимназији. Уз пријаву на конкурс доставити: ове-
рен препис дипломе, лекарско уверење, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела предвиђена кривичним законом, односно да 
не постоји забрана обављања послова. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

нови с а д

висока пословна школа 
струковниХ студија
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Стручни сарадник за 
информациони систем (послови: 
хардвер, оперативни системи, 
сервисирање мреже-хардверски)
на одређено време од једне године, са 
могућношћу продужења на неодређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
факултет техничких наука или природно-матема-
тички факултет, информатичко усмерење; држа-
вљанство Републике Србије. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса доставити на наведе-
ну адресу. Непотуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

Наука и образовање

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт
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основна школа 
„Мирослав антиЋ“
21410 Футог, Раде Кончара 2
тел. 021/897-563
e-mail: osmiroslavantic@neobee.net

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде иза-
брано лице које има: високо образовање, испуњава 
услове за наставника, педагога или психолога шко-
ле; најмање пет година рада на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примања 
или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних 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. Уз пријаву на 
конкурс кандидати прилажу: диплому о школској 
спреми; уверење о положеном стручном испиту; 
потврду о радном стажу; уверење о држављанству; 
уверење о некажњавању; лекарско уверење којим 
се доказује психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова достављају се лично 
или поштом на наведену адресу.

факултет теХниЧкиХ 
наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Теорија конструкција

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, грађевинске 
струке, за ужу научну област Теорија конструкција и 
услови прописани чланом 72 Закона о високом обра-
зовању (одобрена тема докторске дисертације или 
студент докторских студија). Приложити: молбу за 
избор у звање и пријем у радни однос (навести пре-
цизан назив уже научне области), доказе о испуње-
ности услова конкурса: краћу биографију, оверене 
фотокопије диплома, доказ о држављанству, списак 
објављених научних радова, књиге и саме радове. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Комисија ће 
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. 
Рок за пријављивање је 7 дана.

факултет теХниЧкиХ 
наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Ванредни професор за ужу научну 
област Квалитет, ефективност и 
логистика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индус-
тријског инжењерства и менаџмента и услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању. 

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Социологија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке за 
социологију, уписане докторске студије на фило-
зофском факултету-група за социологију, најмањи 
просек на основним студијама 09,00 и на мастер сту-
дијама 09,00 и услови прописани чланом 72 Закона 
о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Урбана/рурална 
анализа и морфологија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектон-
ске струке, дипломирани инжењер архитектуре-мас-
тер, уписане специјалистичке академске студије из 
области архитектуре и урбанизма, искуство у раду са 
студентима на предмету Урбана/рурална анализа и 
морфологија и услови прописани чланом 72 Закона о 
високом образовању (студент мастер студија).

ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и 
пријем у радни однос (навести прецизан назив уже 
научне области), доказе о испуњености услова кон-
курса: краћу биографију, оверене фотокопије дипло-
ма, доказ о држављанству, списак објављених науч-
них радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на 
горенаведену адресу за свако радно место поједи-
начно. Комисија ће разматрати само благовремене 
и потпуне пријаве. Рок за пријављивање је 15 дана.

панЧево

гиМназија „урош предиЋ“
26000 Панчево
Игњата Барајевца 5
тел. 013/301-120
e-mail: direktor@gimnazijaurospredic.еdu.rs

Професор географије
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

Професор географије
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији-за професора гео-
графије. Уз пријаву на конкурс обавезно доставити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); штам-
пане податке са електронске личне карте или фото-
копију старе важеће личне карте; краћу биографију 
са подацима о пословима које је кандидат обављао 
(CV). Право учешћа на конкурсу има кандидат који 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, о чему школа прибавља 
доказ за кандидате који су ушли у ужи избор. За кан-

дидате који испуњавају услове конкурса и који уђу 
у ужи избор, на захтев Гимназије надлежна служба 
за запошљавање извршиће проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима, применом стан-
даризованих поступака. Пре закључења уговора о 
раду кандидат ће приложити доказ о здравственој 
способности. Рок за подношење пријаве и траже-
не документације је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном 
документацијом доставити на горенаведену адресу. 
Информације на број телефона: 013/301-120.

МедиЦинска школа 
„стевиЦа јовановиЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник социологије
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 5% радног 
времена (1 час недељно)

УСЛОВИ: дипломирани социолог, професор социо-
логије и филозофије.

Наставник историје
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 5% радног 
времена (1 час недељно)

УСЛОВИ: дипломирани историчар или професор 
историје.

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена одсутног 
радника преко 60 дана, са пуним 
фондом часова

УСЛОВИ: професор енглеског језика.

Наставник инфектологије са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфекто-
логије.

Наставник педијатрије са негом
са 40% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
педијатрије.

Наставник гинекологије и 
акушерства са негом
са 40% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинеколо-
гије и акушерства.

Наставник интерне медицине са 
негом
са 60% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине.

Наставник здравствене неге
са 9% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима, да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве са комплетном 
документацијом слати искуључиво на адресу школе.

Наука и образовање

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу
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ош „Млада поколења“
26210 Ковачица, Маршала Тита 33
тел. 013/660-132

Наставник немачког језика
са обавезним знањем словачког језика

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

Наставник српског језика у I 
циклусу основног образовања
са обавезним знањем словачког језика

Наставник биологије
са 90% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског боловања, са обавезним 
знањем словачког језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућа 
стручна спрема у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“, број 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 
9/09 и 3/10). Кандидати треба да испуњавају услове 
из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 72/09 и 52/2011) и да уз пријаву на конкурс на 
адресу школе доставе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рађених. Уверење о 
психофизичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду, уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа по службеној дужности. Проверу 
психофизичких способности кандидата који испуња-
вају услове у погледу врсте стручне спреме, а који 
су се благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс, вршиће Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизованих пос-
тупака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

ош „Маршал тито“
26215 Падина, Трг ослобођења 22
тел. 013/667-118

Наставник математике

Наставник математике
са 50% норме

Наставник српског језика
2 извршиоца

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 40% норме

Наставник немачког језика
са 34% норме

Наставник дефектолог-
олигофренолог

Наставник физике
са 90% норме

Наставник хемије
са 70% норме

УСЛОВИ: 1. стручна спрема утврђена Правлини-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни преглед“, број 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 

3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10); 2. да 
кандидати имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3. да нису осуђи-
вани за кривична дела наведена у члану 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. знање словач-
ког језика као језика на којем се у овој школи оства-
рује образовно-васпитни рад, што се доказује у 
складу са чланом 121 став 7 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидати су дужни 
да поднесу: пријаву на конкурс-својеручно потписа-
ну, као и доказе о испуњености услова из тач. 1, 4 
и 5. Доказ о испуњености услова из тачке 2 приба-
виће само кандидати који уђу у ужи избор, а доказ 
из тачке 3 прибавља школа по службеној дужности. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса слати 
на адресу школе.

ош „Моша пијаде“
26214 Дебељача, Серво Михаља 32
тел. 013/665-448

Наставник математике
за 20 часова

Наставник математике
за 12 часова

Наставник математике
за 16 часова, мађарска одељења

Наставник физике
за 6 часова, мађарска одељења

Наставник хемије
за 4 часа, мађарска одељења

Наставник биологије
за 8 часова, мађарска одељења

Наставник техничког и 
информатичког образовања
за 8 часова, мађарска одељења

Наставник енглеског језика
за 8 часова, мађарска одељења

Наставник географије
за 7 часова, мађарска одељења

Наставник историје
за 7 часова, мађарска одељења

УСЛОВИ: За наставника може бити изабрано лице 
које поред законом прописаних општих услова, 
испуњава и следеће услове: да поседује одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), а 
почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
Републике Србије-Просветни гласник“, број 3/10), 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: 
диплому о завршеном одговарајућем високом обра-

зовању; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (нови 
образац); доказ о познавању мађарског језика-нај-
мање средње образовање или положен испит из 
мађарског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, уверење да о неосуђиваности 
- прибавља школа. Изабрани кандидат доставља 
лекарско уверење пре закључења уговора о раду. 
Сва документа се достављају у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
се достављају на адресу школе. Ближа обавештења 
могу се добити на бројеве телефона: 013/665-448, 
665-060.

ош „Бора радиЋ“
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511
факс: 013/752-246
e-mail: оsboraradic@madnet.rs

Наставник математике
за 8 часова недељне норме

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника 
математике: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; професор матема-
тике и рачунарства; дипломирани математичар за 
математику економије; професор информатике - 
математике; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - примењена матема-
тика; дипломирани информатичар. За педагошког 
асистента: III или IV степен стручне спреме, завр-
шена уводна обука према Правилнику о програму 
обуке за педагошког асистента. 

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидати 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Поред пријаве са 
биографским подацима, у оригиналу или у овереној 
фотокопији приложити: диплому, уверење о држа-
вљанству (не старије од шест месеци). Пријаве на 
конкурс доставити на адресу школе, у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе или на број телефо-
на: 013/751-511.

Наука и образовање

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла
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пирот

основна школа за 
МузиЧко оБразовање 
„др драгутин гостушки“
18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у 
Димитровграду
2 извршиоца

Наставник хармонике
за рад у матичној школи у Пироту и 
издвојеном одељењу у Димитровграду

Наставник клавира
са 80% радног времена, за рад у 
матичној школи у Пироту и издвојеном 
одељењу у Димитровграду, са непуним 
радним временом

Наставник виолине
са 75% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског боловања, за рад у 
матичној школи у Пироту и издвојеном 
одељењу у Димитровграду 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: за наставника клавира: VII степен 
стручне спреме, дипломирани музичар-пијаниста; за 
наставника хармонике: VII степен стручне спреме, 
дипломирани музичар-акордеониста; за наставника 
виолине: VII степен стручне спреме, дипломирани 
музичар-виолиниста; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Кан-
дидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету-школи, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Пријаве поднети на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремено поднете пријаве неће се разматрати.

ош „ЉупЧе шпанаЦ“
18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, да је 
лице завршило уводну обуку за педагошког асис-
тента, да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављанство 
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију сертификата о завршеној обуци 
за педагошког асистента и оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од шест месеци). 
Пријаве доставити на адресу школе.

пож аревац

теХниЧка школа 
са доМоМ уЧеника 
„никола тесла“
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник електрогрупе предмета

Наставник електрогрупе предмета
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка помоћника 
директора, до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: високо образовање из поља техничко-
технолошких наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије и специјалистичке стру-
ковне студије), ВСС-VII степен стручности, дипло-
мирани инжењер електротехнике, дипломирани 
инжењер електронике, професор електротехнике и 
професор технике и информатике.

Наставник машинске групе 
предмета
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка помоћника 
директора, до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: високо образовање из поља техничко-
технолошких наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије и специјалистичке 
струковне студије), ВСС - VII степен, дипломирани 
инжењер машинства, дипломирани инжењер техно-
логије, дипломирани инжењер металургије, профе-
сор машинства.

Наставник практичне наставе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије и специјалистич-
ке струковне студије), ВСС-VII степен, лице које 
испуњава услове за наставника, односно стручног 
сарадника у стручним школама.

ОСТАЛО: општи услови у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Просветни гласник РС“, бр. 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/2008, 11/2008 и 5/2011). Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима (што се 
доказује пре закључења уговора о раду), уверење 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ 
о испуњавању услова прибавља установа). Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на адресу школе.

основна школа 
„професор Брана 
пауновиЋ“
12315 Рашанац

Наставник историје
за 50% радног времена

Наставник математике
за 88,8% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајућу 
стручну спрему, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 
1/2008, 4/2008, 6/2008 и 8/2008). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; доказ о држављанству 
Републике Србије. Лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закључи-
вања уговора о раду. Доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, прибавља установа.

ош „доситеј оБрадовиЋ“
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 10
тел. 012/223-371

Финансијско-књиговодствено-
обрачунски радник и благајник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска шко-
ла или гимназија; информатичка писменост се под-
разумева. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси 
и доказе о испуњености услова из чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања: да има 
одговарајуће образовање и држављанство Републике 
Србије. Доказ о испуњености услова да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (не старији од 6 месеци), доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду, а 
доказ да није осуђиван за кривична дела наведена у 
чл. 120 ст. 1 тач. 3, прибавља установа. Пробни рад 
се уговара у трајању од три месеца. Докази о испуње-
ности услова се подносе у оригиналу или као овере-
не фотокопије. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир.

ош „јован шерБановиЋ“
12321 Лазница
тел. 012/649-302

Наставник математике
са 90% радног времена

Наставник руског језика
са 45% радног времена

Наставник историје
са 15% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник музичке културе
са 20% радног времена

Васпитач
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова 
за обављање послова, кандидати су дужни да имају 
и о истом поднесу доказ о одговарајућој врсти и сте-
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пену стручне спреме; о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); потврду да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рођених. Уз 
пријаву на конкурс приложити и радну биографију. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације 
могу се добити на број тел. 012/649-302.

основна школа 
„Херој роса трифуновиЋ“
12370 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник француског језика
на одређено време до повратка 
запосленог са места помоћника 
директора школе, а најдуже до краја 
школске 2012/2013. године, са 90% 
радног времена

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег 
смера, према Правилнику о степену и врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 17/07 ... 
и 3/10), као и услови прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, одговарајућег смера.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву прилаже: уверење о држа-
вљанству РС и диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању. Лекарско уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом прилаже кандидат 
који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа нак-
надно. Проферу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Приложена документа морају бити оригинална или у 
овереној фотокопији, а уверење о држављанству не сме 
бити старије од 6 месеци. Пријаве на оглас са докумен-
тацијом послати на адресу школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

основна школа 
„Мирослав БукуМировиЋ 
БукуМ“
12309 Шетоње
тел. 012/347-457

Олигофренопедагог
за рад у специјалном одељењу

Наставник српског језика
са 44% радног времена

Наставник руског језика
са 44% радног времена

Наставник математике
са 22% радног времена

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо 
образовање: VII степен стручне спреме, стечен на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 

да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености 
овог услова доставља се пре закључења уговора о 
раду), да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ о испуњености овог услова прибавља устано-
ва), држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: оверену форо-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству Републике Србије, извод из матич-
не књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, а потврду да се против кандидата не 
води кривични поступак прибавља установа. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. За ближе информације 
обратити се на број тел. 012/347-457.

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ о испуњености овог 
услова доставља се пре закључења уговора о раду), 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(доказ о испуњености овог услова прибавља уста-
нова), држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву на конкурс кандидат треба да приложи: овере-
ну фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи, уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду), а потврду да 
се против кандидата не води кривични поступак 
прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. За ближе информације обратити се на број 
тел. 012/347-457.

основна школа 
„десанка МаксиМовиЋ“
12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 226-422

Помоћни радник

УСЛОВИ: основно образовање.

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 
одсутног радника

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
одсутног радника

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку
на одређено време ради замене 
одсутног радника

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању, односно образовање 
стечено на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године. Кандидат треба да испуњава 
услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду, као и у 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), као 
и услове предвиђене Правилником о врсти стручне 

спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидат мора да има одговарајуће обра-
зовање, психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси оверене фотокопије дипломе и 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, 
као и извода из матичне књиге рођених, док лекар-
ско уверење прилаже непосредно пре закључења 
уговора о раду. Овера истих не може бити старија 
од 6 месеци. Пријаве се могу поднети непосредно 
или поштом на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз прија-
ву доставити и биографске податке. Рок за пријем 
пријава је 8 дана од дана објављивања.

основна школа 
„БоЖидар диМитријевиЋ 
козиЦа“
Брадарац

Помоћни радник-чистачица
за 75% радног времена, за рад у 
Касидолу

Помоћни радник-чистачица
за 50% радног времена, за рад у 
Речици

УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи и 
уверење о држављанству.

Наставник математике
за 360% радног времена
4 извршиоца

УСЛОВИ: диплома о завршеном факултету и уве-
рење о држављанству.

ОСТАЛО: Диплому и уверење о држављанству 
потребно је поднети у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Уверење о држављанству не сме бити 
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, са докумен-
тацијом која је поднета супротно конкурсом пропи-
саним условима, неће се узети у разматрање.

предшколска установа 
„лане“
12240 Кучево, Браће Ивковића 2
тел. 012/852-366

Васпитач

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом, завршена педагошка академија, виша 
школа за васпитаче или висока школа за васпитаче, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидат подноси оригинале или оверене 
фотокопије: дипломе о стручној спреми, извода из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци или 
трајни), уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци). Рок за пријаву је 15 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“, на горенаведе-
ну адресу, број тел. 012/852-366, секретар Никола 
Јовановић.
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пријепоље

гиМназија
31330 Прибој, Немањина 37

Радник на одржавању чистоће и 
хигијене
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме пре-
ма радном месту.

основна МузиЧка 
школа пријепоЉе
31300 Пријепоље
Санџачких бригада 2
тел/факс: 033/712-860

Наставник клавира корепетиције
за рад у матичној школи у Пријепољу и 
ИО Прибој и Нова Варош
3 извршиоца

Наставник клавира корепетиције
за 26% норме, за рад у матичној школи 
у Пријепољу и ИО Прибој

Наставник флауте
за 10% норме, за рад у матичној школи 
у Пријепољу

Наставник хармонике
за рад у матичној школи у Пријепољу и 
ИО Прибој и Нова Варош
2 извршиоца

Наставник солфеђа
за 67% норме, за рад у ИО Прибој и 
Нова Варош

Наставник солфеђа
на одређено време до завршетка школске 
2012/2013. године, за рад у матичној 
школи у Пријепољу и ИО Нова Варош

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, 
стручна спрема утврђена одредбама Правилника за 
рад у основној музичкој школи и Правилника о врс-
ти стручне спреме наставника; да испуњава услове 
за наставника школе; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс доставити: биографију, оверену 
копију дипломе и других докумената-не старије од 
6 месеци.

ош „МиХаило БаковиЋ“
31300 Пријепоље, Сељашница

Професор руског језика
са 45% радног времена, за рад у 
матичној школи, на одређено време до 
31.08.2013. године

Професор музичке културе
са 25% радног времена, за рад у 
матичној школи, на одређено време до 
31.08.2013. године

Професор хемије
са 20% радног времена, за рад у 
матичној школи, на одређено време до 
31.08.2013. године

Професор разредне наставе
за рад у ИО Звјезд, на одређено време 
до 31.08.2013. године

Професор разредне наставе
за рад у ИО Карошевине, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема предвиђе-
на Законом о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти стручне 
спреме наставника у основној школи.

Домар
за рад у ИО Звјезд, на одређено време 
до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву подне-
се: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење да кандидат није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак (из суда и из МУП-а 
и да није старије од 6 месеци); лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци).

еконоМско 
трговинска школа
31300 Пријепоље, 4. децембар
тел. 033/710-018

Професор економске групе 
предмета
за 20 часова (100% радног времена)

Професор физике
за 4 часа (20% радног времена)

Наставник практичне наставе 
куварства
висока/виша школа, одсек 
гастрономија

Наставник практичне наставе 
куварства
за 70% радног времена, висока/виша 
школа, одсек гастрономија

Професор економске групе 
предмета
за 20 часова (100% радног времена), 
на одређено време

Професор музичке уметности
за 5% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о држа-
вљанству или извод из матичне књиге рођених).

пријепоЉска гиМназија
31300 Пријепоље, 4. децембар
тел. 033/712-157

Професор руског језика
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: услови предвиђени Правилником о степе-
ну и врсти стручне спреме за наставнике гимназије 
(VII степен стручне спреме у наведеном занимању). 
Уз пријаву на конкурс поднети: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених.

основна споМен школа 
„гојко друловиЋ“
Радоиња
31318 Кокин Брод
тел. 033/88-281

Наставник историје
са 30% радног времена, за рад у ИО 
Негбина

УСЛОВИ: Кандидати треба да доставе доказе (у ори-
гиналу или оверене фотокопије) из којих се види да 
испуњавају услове предвиђене Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника и важећим прописима.

проКУпље

гиМназија подујево
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/380-533

Професор филозофије
за 3 часа, на одређено време до 
28.02.2013. године

Професор социологије
за 2 часа, на одређено време до 
28.02.2013. године

Професор историје
за 8 часова, на одређено време до 
28.02.2013. године

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет - VII/1 сте-
пен стручне спреме у наведеном занимању. Потреб-
на документа (оверена фотокопија дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење да кандидат није осуђиван) доставити 
на горенаведену адресу. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања.

Професор математике
за 16 часова

УСЛОВИ: завршен ПМФ.

Професор француског и латинског 
језика
за 12 часова

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, одсек 
француски и латински језик. Потребна документа 
(оверена фотокопија дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 
да кандидат није осуђиван) доставити на горенаве-
дену адресу. Оглас је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања.
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ош „Милоје закиЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел/факс: 027/381-124, 389-224

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене, 
дипл. математичар за рачуноводство и информатику, 
дипл. математичар-информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипл. математичар за матема-
тику економије, професор математике-информатике, 
дипл. математичар-астроном, дипл. математичар-
примењена математика, дипл. информатичар.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Лукову

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
разредне наставе, наставник разредне наставе 
или професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Мерћезу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
разредне наставе, наставник разредне наставе 
или професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу.

Наставник руског језика
са 33,33% радног времена, за рад у 
здвојеном одељењу у Лукову

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно 
дипл. филолог за за руски језик и књижевност.

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
функције, за рад у издвојеном одељењу 
у Лукову

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, проф. физи-
ке, дипл. физичар, проф. физике и хемије, дипл. 
педагог за физику и хемију, проф. физике и основа 
технике, дипл. педагог за физику и основе техни-
ке, проф. физике и математике, дипл. астрофизи-
чар, дипл. физичар за примењену физику и инфор-
матику, проф. физике и хемије за основну школу, 
проф. физике и основа технике за основну школу, 
дипл. физичар за примењену физику, проф. физике 
за средњу школу, дипл. физичар истраживач, дипл. 
проф. физике и основа технике за основну школу, 
дипл. физичар за општу физику, дипл. физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипл. педагог 
за физику и опште техничко образовање ОТО, дипл. 
астроном, смер астрофизика.

Наставник грађанског васпитања
са 35% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане одредбама 
члана 8 став 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основа-
ма система васпитања и образовања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09), да има одговарајуће образовање, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 ЗОСОВ; држављанство РС и да је пуноле-
тан. Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом, 
кандидат је дужан да приложи: оригинал или ове-
рену копију дипломе; оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству, оригинал или оверена копија-не старије 
од 6 месеци. Уверење о психофизичкој и здравстве-

ној способности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) подноси примљени кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. У поступку одлучивања о избору наставника 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способности кан-
дидата, у року од 8 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши Национална 
служба за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака. У року од 8 дана од дана добијања 
резултата провере директор прибавља мишљење 
органа управљања. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Одлука је у 
року од 8 дана од дана добијања мишљења органа 
управљања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Ближе информације на бројеве 
телефона: 027/381-124, 389-224.

МузиЧка школа 
„корнелије станковиЋ“
18400 Прокупље
Василија Ђуровића Жарког 1
тел. 027/322-636

Наставник клавира
3 извршиоца

Наставник хармонике
2 извршиоца

Наставник гитаре за извођење 
наставе
са 0,70% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање: за настав-
ника клавира: дипломирани музичар-пијаниста; за 
наставника хармонике: дипломирани музичар-акор-
деониста; за наставника гитаре: дипломирани музи-
чар гитариста; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву приложити: молбу са краћом биографијом; 
оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених 
(у оригиналу или оверен препис); уверење о држа-
вљанству (у оригиналу или оверен препис); уверење 
о положеном стручном испиту - лиценци (у ориги-
налу или оверен препис, ако кандидат поседује); 
уверење суда да се против лица не води истрага. У 
поступку одлучивања о избору наставника врши се 
претходна провера психофизичких и здравствених 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од 30 дана од 
истека рока за подношење пријаве. Пријаве се под-
носе на адресу школе. Ближа обавештења могу се 
добити на број телефона: 027/322-636.

поништење огласа 
основна школа 
„никодије стојановиЋ 
татко“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43

Оглас објављен 03.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: директор, на период од четири године.

МедиЦинска школа 
„др алекса савиЋ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Професор микробиологије, 
хигијене и прве помоћи
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медици-
не; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Потребна документација: диплома о стручној 
спреми, уверење о држављанству, молба-захтев и 
извод из матичне књиге рођених. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

смедерево

ош „вук караЏиЋ“
11320 Велика Плана
тел. 026/821-951

Наставник математике
на одређено време ради замене 
одсутног наставника преко 60 дана, за 
80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Кандидати треба да 
приложе: оверен препис дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, у складу са Правилником о врести 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС-Просветни 
гласник“, број 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/ 07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 
11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10), уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење (пре закључења уговора о раду). Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Слати овере-
не копије докумената, не старије од 6 месеци. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „радиЦа ранковиЋ“
11317 Лозовик
тел. 026/831-741

Педагог или психолог-стручни 
сарадник
на одређено време до повратка 
раднице са боловања (породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета)

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који 
испуњавају услове прописане Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника, васпитача и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гла-
сник РС-Просветни гласник“, број 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10). Поред 
општих услова утврђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и услове предвиђене чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверене фотокопије уверења о држављанству, 
извода из матичне књиге рођених и дипломе. Уве-
рење о некажњавању прибавља школа, а лекарско 
уверење доставиће кандидат пре закључивања уго-
вора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.
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основна школа 
„диМитрије давидовиЋ“
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/616-392

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства са рада ради 
посебне неге детета

Наставник математике
са 40% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства са рада ради 
посебне неге детета

Наставник немачког језика
са 30% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 60% радног времена

Наставник биологије
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, до 
краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09) и 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гла-
сник РС-Просветни гласник“, број 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/ 07, 20/07, 1/08, 
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10), посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидати прилажу: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне 
књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Лекарско уверење под-
носи кандидат пре закључења уговора о раду. Доку-
ментација се не враћа. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Машинско-
електротеХниЧка 
школа „гоша“
11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник електрогрупе предмета
за 5 часова недељно (25%)

УСЛОВИ: дипломирани електротехнички инжењер - 
образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске струдије) или завршен електротехнички 
факултет по програму који је важио до 10. септембра 
2005. године (VII степен стручне спреме); да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије.

основна школа 
„јован јовановиЋ зМај“
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Професор енглеског језика
за 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника, а 
најдуже до краја школске 2012/2013. 
године

Професор физике
за 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника, а 
најдуже до краја школске 2012/2013. 
године

Професор техничког образовања
за 30% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника, а 
најдуже до краја школске 2012/2013. 
године

Професор италијанског језика
за 70% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника, а 
најдуже до краја школске 2012/2013. 
године

Професор информатике
за 30% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника, а 
најдуже до краја школске 2012/2013. 
године

Професор изборног предмета шах
за 10% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника, а 
најдуже до краја школске 2012/2013. 
године

Спремачица
на одређено време до повратака 
одсутног радника

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву 
на конкурс доставе правноваљане доказе (у ориги-
налу или оверене фотокопије) о испуњавању сле-
дећих услова: одговарајуће образовање, држављан-
ство Републике Србије. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „Милија ракиЋ“
11420 Смедеревска Паланка
Село Церовац
тел. 026/383-053

Наставник физике
за 12 сати недељно (30% радног 
времена), на одређено време до 
повратка запосленог на функцији 
директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању, да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на оглас приложити: краћу биографију, 
адресу и број телефона, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству РС, оверен пре-
пис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, лекарско уверење (пре закључивања уговора о 

раду). Наведена документа не смеју бити старија од 
6 месеци, а приложене фотокопије морају бити ове-
рене од надлежног органа, као доказ да су верне 
оригиналу. Доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла. У поступку одлучивања о избору наставника, у 
филијали Националне службе за запошљавање у 
Смедереву биће извршена провера психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, за све 
кандидате који испуњавају услове конкурса. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Приложена конкурсна 
документација се по завршетку конкурса не враћа. 
Пријаве на конкурс слати поштом на адресу школе 
или лично предати у секретаријату школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор разредне наставе, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на оглас приложити: краћу био-
графију, адресу и број телефона, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС, ове-
рен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, лекарско уверење (пре закључивања угово-
ра о раду). Наведена документа не смеју бити ста-
рија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа, као доказ да су 
верне оригиналу. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. У поступку одлучивања о избору наставника, 
у филијали Националне службе за запошљавање у 
Смедереву биће извршена провера психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, за све 
кандидате који испуњавају услове конкурса. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Приложена конкурсна 
документација се по завршетку конкурса не враћа. 
Пријаве на конкурс се могу слати поштом на адре-
су школе или лично предати у секретаријату школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ош „никола тесла“
11316 Голобок
тел. 026/381-007

Наставник физичког васпитања
на одређено време до истека првог 
мандата директора школе, за 60% 
радног времена

Стручни сарадник
за 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање прописано 
чланом 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли; 2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: доказ о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених (у оригиналу или у овереној фотокопији, 
не старије од шест месеци). Доказ о испуњености 
услова под тач. 2 подноси се пре закључења уго-
вора о раду, док доказ под тач. 3 прибавља шко-
ла. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
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предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ
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са инвалидитетом
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основна МузиЧка школа 
„БоЖидар трудиЋ“
11420 Смедеревска Паланка
10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник клавира
на одређено време (замена одсутне 
запослене преко 60 дана, тј. до 
повратка запослене са дошколовања), 
за рад у матичној школи у Смедеревској 
Паланци

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова 
наставника клавира може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: одговарајуће обра-
зовање: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
музичар-усмерење пијаниста, дипломирани музи-
чар-пијаниста, мастер музички уметник-одсек кла-
вир; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство Републи-
ке Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, осим 
за приправника, педагошког наставника и помоћ-
ног наставника, који могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита; уверење 
надлежног суда да кандидат није под истрагом и 
да се против њега не води кривични поступак. Сва 
горенаведена документација не сме бити старија од 
шест месеци. Пријаве слати на адресу школе. Ближе 
информације о огласу могу се добити код секретара 
школе или на број телефона: 026/317-490.

Машинско-
електротеХниЧка 
школа „гоша“
11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник машинске групе 
предмета
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер - обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије) или завршен машински факултет 
по програму који је важио до 10. септембра 2005. 
године (VII/1 степен стручне спреме).

Наставник машинске групе 
предмета
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, смер 
мотори и моторна возила - образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије) или завршен машински факултет по програму 
који је важио до 10. септембра 2005. године (VII/1 
степен стручне спреме), положен специјалистички 
испит за возача моторних возила-инструктора.

Наставник електрогрупе предмета
за 10 часова недељно (50%), на 
одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: дипломирани електротехнички инжењер 
- образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије) или завршен електроте-
хнички факултет по програму који је важио до 10. 
септембра 2005. године (VII/1 степен стручне спре-
ме).

Инструктор одржавања блок 
наставе за ученике образовног 
профила возач моторних возила
за 25% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: положен специјалистички испит за возача 
моторних возила-инструктора за Б, Ц, Д и Е кате-
горију.

Наставник математике
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања

Наставник математике

УСЛОВИ: дипломирани професор математике - 
образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

Вероучитељ
за 70% радног времена (14 часова), на 
одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: дипломирани теолог - образовање стечено 
на студијама Богословског факултета.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије.

ош „лазар станојевиЋ“
11411 Ратари

Наставник математике
за 16 сати редовне наставе недељно

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. држављанство Републике 
Србије. Докази о испуњености услова под тач. 1 и 
4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ под тач. 
2 пре закључења уговора о раду, док доказ под тач. 
3 прибавља установа. Документа не слати у ориги-
налу, већ у овереној фотокопији, јер се неће враћа-
ти кандидатима. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

сомбор

средња еконоМска школа
25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Наставник енглеског језика и 
књижевности
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност.

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

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломи-
рани педагог физичке културе; професор физичке 
културе; професор физичког васпитања-дипломи-
рани тренер са назнаком спортске гране; профе-
сор физичког васпитања-дипломирани организатор 
спортске рекреације; професор физичког васпи-
тања-дипломирани кинезитерапеут; дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта-мастер.

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност.

Наставник услуживања са 
практичном наставом
за 85% норме

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије услужи-
вања; виши угоститељ који је стекао и образовање 
за техничара услуживања; ресторатер; менаџер 
хотелијерства, смер ресторатерство; виши стручни 
радник-комерцијалиста угоститељства; виши струч-
ни радник организатор у угоститељству, одсек или 
смер услуживање; виши стручни радник у угости-
тељству, смер услуживање; економиста за туризам и 
угоститељство са претходно стеченим средњим обра-
зовањем за занимање: техничар услуживања, угос-
титељски техничар или конобар; струковни менаџер 
ресторатерства из области менаџмента и бизниса са 
претходно стеченим средњим образовањем за зани-
мање: угоститељски техничар и конобар.

Наставник куварства са 
практичном наставом

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије кувар-
ства; виши угоститељ, ако има претходно завр-
шен IV степен, угоститељско-туристичке струке за 
занимање: техничар кулинар или кувар; гастролог; 
менаџер хотелијерства, смер гастрологија; виши 
стручни радник-комерцијалиста угоститељства; 
виши стручни радник угоститељско-туристичке 
струке, занимање: кулинарство; економиста за 
туризам и угоститељство са претходно стеченим 
средњим образовањем за техничар кулинар или 
кулинарски техничар, односно кувар; струковни 
менаџер гастрономије из области менаџмента и биз-
ниса са претходно стеченим средњим образовањем 
за кувара или кулинарског техничара; менаџер у 
гастрономији са претходно стеченим средњим обра-
зовањем за кувара или кулинарског техничара.

Наставник српског језика као 
нематерњег
на мађарском наставном језику, за 20% 
норме

УСЛОВИ: професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности за наставу на мађарском, 
русинском и румунском језику; професор српског 
језика и књижевности у одељењима за национал-
не мањине; дипломирани филолог србиста (српски 
језик и лингвистика) - мастер - обавеза је да поло-
жи испите из Методике са основама глотодидактике, 
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Методике наставе српског као нематерњег језика, 
Методичке праксе и Српског језика у контексту са 
мађарским или словачким језиком.

Наставник енглеског језика и 
књижевности
на мађарском наставном језику, за 20% 
норме

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност.

Наставник математике
на мађарском наставном језику, за 20% 
норме

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар-професор 
математике; дипломирани математичар-теоријска 
математика; дипломирани математичар-примење-
на математика; дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом: основи геометрије); 
дипломирани информатичар; професор хемије-
математике; професор географије-математике; 
професор физике-математике; професор биоло-
гије-математике; дипломирани професор матема-
тике-мастер; дипломирани математичар-мастер; 
професор математике-теоријско усмерење; профе-
сор математике-теоријски смер; професор инфор-
матике-математике; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дипло-
мирани математичар-информатичар; дипломирани 
математичар-математика финансија; дипломирани 
математичар-астроном; дипломирани математичар 
за математику економије; професор математике и 
рачунарства.

Наставник географије
на мађарском наставном језику, за 5% 
норме

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани геог-
раф; професор историје-гоеграфије; дипломирани 
географ-просторни планер; дипломирани професор 
географије-мастер.

Наставник устава и права грађана
на мађарском наставном језику, за 5% 
норме

УСЛОВИ: дипломирани правник; професор социоло-
гије, односно дипломирани социолог; дипломирани 
политиколог, наставни смер; дипломирани полити-
колог, смер међународно-политички.

Наставник грађанског васпитања
на мађарском наставном језику, за 5% 
норме

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставни-
ка одговарајуће стручне школе; лице које испуњава 
услове за стручног сарадника стручне школе-школ-
ског педагога или школског психолога, односно 
андрагога; дипломирани етнолог; етнолог-антропо-
лог; професор одбране и заштите. Наведена лица 
могу да изводе наставу ако су похађала један или 
више од следећих програма: Обука за наставника 
грађанског васпитања; Интерактивна обука/тим-
ски рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће 
комуникација; Активна настава/учење; Едукација 
за ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари 
осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког 
мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; 
Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; 
Здраво да сте.

Наставник хемије
на мађарском наставном језику, за 5% 
норме

УСЛОВИ: професор хемије; дипломрани хемичар; 
професор биологије - хемије; професор физике - 
хемије; дипломирани инжењер хемије, аналитички 

смер; дипломирани инжењер хемије, биоенергетски 
смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипло-
мирани хемичар за истраживање и развој; дипло-
мирани хемичар, смер хемијско инжењерство; дип-
ломирани професор хемије - мастер; дипломирани 
хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар 
- мастер; дипломирани професор физике-хемије-
мастер; дипломирани професор биологије-хемије-
мастер; професор географије-хемије.

Наставник куварства са 
практичном наставом
на мађарском наставном језику, за 
200% норме
2 извршиоца

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије кувар-
ства; виши угоститељ, ако има претходно завр-
шен IV степен, угоститељско-туристичке струке за 
занимање: техничар кулинар или кувар; гастролог; 
менаџер хотелијерства, смер гастрологија; виши 
стручни радник-комерцијалиста угоститељства; 
виши стручни радник угоститељско-туристичке 
струке, занимање: кулинарство; економиста за 
туризам и угоститељство са претходно стеченим 
средњим образовањем за техничар кулинар или 
кулинарски техничар, односно кувар; струковни 
менаџер гастрономије из области менаџмента и биз-
ниса са претходно стеченим средњим образовањем 
за кувара или кулинарског техничара; менаџер у 
гастрономији са претходно стеченим средњим обра-
зовањем за кувара или кулинарског техничара.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: да имају одговарајући степен и врсту школске 
спреме: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да су државља-
ни Републике Србије; да имају општу здравствену 
способност и психофизичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; наставници 
морају имати образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; за образовно-васпитни рад на мађарском 
наставном језику, лице мора да има доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати уз потписану пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе; доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, са најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова; уверење о држављанству - ориги-
нал или оверена фотокопија; извод из матичне књи-
ге рођених - оригинал или оверена фотокопија; био-
графију - CV; доказ о знању мађарског језика када 
се образовно-васпитни рад остварује у одељењима 
мађарске националне мањине (као доказ о знању 
мађарског језика се признаје стечено средње, више 
или високо образовање на мађарском језику или 
уверење о положеном испиту из мађарског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе). 
Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља 
школа по службеној дужности. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат, пре потписивања уго-
вора о раду. Проверу психофизичких способности 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ош „22. октоБар“
25272 Бачки Моноштор
Ивана Горана Ковачића 32
тел. 025/807-530

Наставник математике
за 67% радног времена

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да кан-
дидати имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (уверење се 
доставља пре закључења уговора о раду), да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (уве-
рење прибавља школа по службеној дужности), 
одговарајуће образовање прописано чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и да посе-
дују степен и врсту образовања према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник СРС-Просвет-
ни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 
11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10). Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да доставе и оверене копије доку-
мената којима доказују да испуњавају услове кон-
курса: диплому о стеченом стручном образовању и 
уверење о држављанству Републике Србије. Рок за 
пријаву је 8 дана.

средња еконоМска 
школа
25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Домар

УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме, ВКВ или 
КВ радник-средња машинска или електротехничка 
школа; држављанство Републике Србије; одгова-
рајућа психичка, физичка и здравствена способност 
за рад (лекарско уверење подноси изабрани канди-
дат, пре потписивања уговора о раду); да канди-
дати нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 120 став 1 члан 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (уве-
рење прибавља школа по службеној дужности). Уз 
пријаву на конкурс приложити следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављан-
ству - оригинал или оверену фотокопију; извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверену 
фотокопију; биографију - CV. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

ош „огњен приЦа“
25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

Професор математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема према Правилнику о врс-
ти и степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи-професор математике.

Професор хемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема према Правилнику о врс-
ти и степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи-професор хемије.
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Професор руског језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема према Правилнику о врс-
ти и степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи-професор руског јези-
ка.

Професор географије
са 35% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: стручна спрема према Правилнику о врс-
ти и степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи-професор географије.

ОСТАЛО: Поред законом прописаних општих усло-
ва за заснивање радног односа, кандидат мора 
испуњавати и посебне услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања (чл. 
120 и 122). Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
уверење о држављанству, оверен препис дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених. Уверење да кандидат није осуђива при-
бавиће школа службеним путем. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
доставља кандидат коју буде примљен на конкурсу, 
а пре закључења уговора о раду. Наведени услови 
доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају у току рада. Фотокопије приложених доку-
мената морају бити уредно оверене. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања.

средња теХниЧка школа
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

Психолог
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
психолог, дипломирани школски психолог-педагог, 
дипломирани психолог, смер школско-клинички, 
професор психологије.

Наставник хемије на мађарском 
језику
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
хемије, дипломирани хемичар, професор биоло-
гије-хемије, професор физике-хемије, дипломирани 
инжењер хемије аналитички или биооргански смер, 
дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани 
хемичар за истраживање и развој, дипломирани 
хемичар, смер хемијско инжењерство.

Наставник математике на 
мађарском језику
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
математике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар-информати-
чар, дипломирани математичар-математика финан-
сија, дипломирани математичар-астроном.

Наставник електрогрупе предмета 
на мађарском језику
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер електротехнике, дипломирани електроте-
хнички инжењер, дипломирани инжењер електро-
нике, професор електротехнике.

Наставник електрогрупе предмета
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер електротехнике, дипломирани електроте-
хнички инжењер, дипломирани инжењер електро-
нике, професор електротехнике.

Наставник социологије на 
мађарском језику
за 10% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
социологије, односно дипломирани социолог, про-
фесор филозофије и социологије, дипломирани 
политиколог наставни смер, дипломирани полити-
колог за друштвено-политичке односе, професор 
марксизма.

Наставник филозофије на 
мађарском језику
за 9% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
филозофије, дипломирани филозоф, професор 
филозофије и социологије.

Наставник устава и права грађана 
на мађарском језику
за 5% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник, професор социологије, односно дипломи-
рани социолог, дипломирани политиколог-наставни 
смер, дипломирани политиколог, смер међународ-
но-политички.

Наставник грађанског васпитања 
на мађарском језику
за 10% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице које 
испуњава услове за наставника одговарајуће струч-
не школе; лице које испуњава услове за стручног 
сарадника: педагога, психолога, андрагога; дип-
ломирани етнолог; етнолог-антрополог; професор 
одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе 
наставу ако доставе доказ да су похађала један или 
више неопходних, акредитованих семинара из про-
грама везаних за обуку наставника грађанског вас-
питања.

Наставник филозофије
за 45% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
филозофије, дипломирани филозоф, професор 
филозофије и социологије.

Наставник грађанског васпитања
за 15% радног времена, на одређено 
време

Наставник грађанског васпитања
за 20% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице које 
испуњава услове за наставника одговарајуће струч-
не школе; лице које испуњава услове за стручног 
сарадника: педагога, психолога, андрагога; дип-
ломирани етнолог; етнолог-антрополог; професор 
одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе 
наставу ако доставе доказ да су похађала један или 
више неопходних, акредитованих семинара из про-
грама везаних за обуку наставника грађанског вас-
питања.

ОСТАЛО: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. Године, у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
них школама („Службени гласник РС-Просветни гла-
сник“, број 6/96 ... 3/2010); за наставнике који ће 
наставу држати на мађарском језику тражи се доказ 
да су похађали школовање на мађарском језику или 
доказ да су стекли виши ниво познавања мађарског 
језика; уверење о држављанству Републике Србије; 
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - доставља се пре закључења угово-
ра о раду; проверу психофизичких способности 
кандидата врши надлежна служба по захтеву шко-
ле. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: биографију (уколико је кандидат са радним 
искуством - податке о радном искуству и послови-
ма које је обављао); оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
- не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

исправка огласа 
ош „Братство-јединство“
25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 025/840-041

Оглас објављен 10.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се у делу који се 
односи на два радна места наставника мате-
матике, и треба да гласи: наставник матема-
тике у одељењима на мађарском наставном 
језику, за 88% радног ангажовања, и настав-
ник математике у одељењима на српском 
наставном језику, за 88% радног ангажо-
вања. Рок за пријаву је 8 дана.

поништење конкурса 
гиМназија и еконоМска 
школа „јован јовановиЋ 
зМај“
25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5742-434

Конкурс објављен 05.09.2012. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: наставник 
руског језика, на одређено време до повратка 
запослене са одсуства са рада ради неге дете-
та, са 33% радног времена, поништава се у 
целости.

Наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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ош „Бранко радиЧевиЋ“
25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/827-701

Наставник немачког језика 
у другом циклусу основног 
образовања и васпитања
за 88,8% радног времена

УСЛОВИ: професор немачког језика и књижевнос-
ти и друга звања у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи.

Наставник математике
за 177,6% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор математике и друга звања у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Лица треба да имају одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; да имају одговарајуће образо-
вање, што се доказује путем одговарајуће потврде 
издате од стране високошколске установе, да имају 
одговарајуће образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Уз пријаву се 
прилаже следећа документација: уверење о држа-
вљанству Републике Србије-не старије од 6 месе-
ци; уверење да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (прибавља установа); оверен препис 
(фотокопија) дипломе о стеченој спреми; одгова-
рајућа потврда високошколске установе о стеченом 
образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, од најмање 30 бодова и шест 
бодова у установи; кратка биографија. Лекарско 
уверење прилаже изабрани кандидат пре потписи-
вања уговора о раду. Уколико изабрани кандидат 
поседује лиценцу или уверење о положеном струч-
ном испиту, у његов уговор о раду биће унет пробни 
рад од 6 месеци. Рок за пријаву је 8 дана.

основна школа 
„иван горан коваЧиЋ“
25284 Станишић, Његошева 12
тел. 025/830-111

Професор математике
за 44% радног времена

Професор немачког језика
за 78% радног времена

УСЛОВИ: Посебни услови су према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). Општи услови: 
држављанство Републике Србије; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (доказује се на основу лекарског уверења 
приликом пријема у радни однос); да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (школа ће 
прибавити податке од надлежног органа МУП-а, 
Полицијска управа Сомбор). Уз пријаву кандидат 
подноси следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми; уверење о држављан-
ству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

ош „Моша пијаде“
25275 Бачки Брег, Југословенска 13
тел. 025/809-015

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник руског језика
за 44% радног времена

Наставник хемије
за 20% радног времена

Наставник географије
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, за 
35% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 20/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима-лекарско уверење; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети: 
краћу биографију и податке о кретању у служби 
(CV); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству издато 
у последњих 6 месеци; уверење о некажњавању-
прибавља установа; лекарско уверење-доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Све фотокопије морају бити оверене. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Рок 
за пријаву је 8 дана.

удруЖење за поМоЋ 
Мнро „плава птиЦа“ 
општине кула
25230 Кула, Лењинова 17
тел. 025/724-177

Васпитач у дневном боравку за 
децу, омладину и одрасле
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, струке: дефекто-
лог-олигофренолог, дефектолог-соматопед, васпи-
тач, психолог, педагог; пожељно радно искуство 
и возачка дозвола; потребне вештине и особине: 
тимски рад, комуникативност, креативност, жеља 
за стручним усавршавањем, психофизичка спрем-
ност, знања из области реедукације психомоторике, 
уметничке склоности... Рад је у васпитној групи уме-
рено и теже ометених и вишеструко ометене деце 
и одраслих особа, али и рад у другим службама по 
потреби. Васпитач спроводи групни рад према пла-
ну и самостално планира организацију рада. У раду 
је заступљен и сменски рад по потреби у јединици 
за смештај корисника. За радно место нису пред-
виђени путни трошкови. Потребна документација: 
CV, мотивационо писмо, фотокопија личне кар-
те, уверење о држављанству, фотокопија дипло-
ме о стеченом образовању. Конкурс је отворен до 
02.11.2012. године. Пријаве се могу поднети лично 
у административној служби Удружења или поштом, 
на адресу: Лењинова 17, 25230 Кула, са назнаком: 
„За конкурс“. Благовременом се сматра докумен-
тација поднета до 14,00 часова 02.11.2012. године 
или са жигом поште до тог датума. Одлуку о прије-
му доноси комисија на основу тестирања кандидата, 
интервјуа и пробног рада.

предшколска установа 
„вера гуЦуња“
25000 Сомбор
Венац војводе Петра Бојовића 3
тел. 025/433-511

Васпитач целодневног и 
полудневног боравка
за рад у Сомбору, на српском језику

Васпитач целодневног и 
полудневног боравка
за рад у Станишићу, на српском језику

Васпитач целодневног и 
полудневног боравка
за рад у Кљајићеву, на српском језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа за 
образовање васпитача, педагошки факултет.

Васпитач деце јасленог узраста
за рад у Сомбору

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, здравствене 
струке; медицинска сестра васпитачког смера.

Спремачица
за рад у Дорослову

УСЛОВИ: основна школа.

Кувар
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, за 
рад у Кљајићеву

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, општи смер.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: доказ о стеченој 
стручној спреми (диплома); уверење о држављан-
ству. Документација се доставља у овереним фото-
копијама. Неоверена документација сматраће се 
непотпуном. Неблаговремене и непотпуне молбе 
неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

сремсК а митровица

основна школа 
„Бошко палковЉевиЋ 
пинки“
22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
тел. 022/310-613

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани у чл. 59 Закона, да кан-
дидат има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га; да има дозволу за рад; да има обуку и положен 
испит за директора установе; најмање пет година 
радног стажа у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да је државља-
нин Републике Србије. Директор се бира на период 
од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држа-
вљанству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија уверења о држављанству); оверену копију 
дипломе о стеченом образовању; оверену копију 
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дипломе о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања; радну биогра-
фију; оквирни програм рада директора школе за 
време мандата; оверену копију лекарског уверења 
као доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену спсосбност за рад са децом и ученици-
ма. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању 
дискриминаторног понашања на страни кандидата 
прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. 
Доказ о положеном испиту за директора установе - 
ако га кандидат не поседује документација се неће 
сматрати непотпуном, будући да министар још није 
прописао програм обуке и начин полагања испита 
за директора. Одлука о избору биће донета у року 
који је у складу са законом и Статутом школе. Све 
пријаве са приложеном документацијом предати 
лично у секретаријат школе, у времену од 08,00 до 
12,00 часова или послати поштом на адресу школе. 
За све ближе информације о конкурсу обратити се 
секретару школе, на број тел. 022/310-613.

исправка огласа 
основна школа 
„јован јовановиЋ зМај“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел/факс: 022/712-713

Оглас објављен 10.10.2012. године у публика-
цији „Послови“, мења се за радно место: дип-
ломирани дефектолог-соматопед, и треба да 
стоји: на одређено време до истека мандата 
директора школе; за радно место: наставник 
енглеског језика, мења се и треба да стоји: са 
20% норме часова.

ош „доситеј оБрадовиЋ“
22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/469-010

Наставник географије
са 35% норме, за рад у непосредној 
настави

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани геог-
раф-VII степен. Кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: да су држављани Републике 
Србије; да имају психичку и физичку способност за 
рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати уз пријаву на конкурс тре-
ба да приложе следеће доказе: диплому о стеченој 
стручној спреми - оверена копија; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених. Извр-
шиће се провера психофизичких способности кан-
дидата. Све пријаве са приложеном документацијом 
предати у секретаријату школе, у времену од 09,00 
до 12,00 сати или послати поштом на адресу школе. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

исправка огласа 
ош „сава шуМановиЋ“
22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

Оглас објављен 10.10.2012.године у публика-
цији „Послови“, исправља се за радно место: 
наставник српског језика, са 50% радног вре-
мена, у делу УСЛОВИ, и гласи: поред наве-
деног одговарајућег високог образовања и 
звања: дипломирани филолог (србиста-срп-
ски језик и књижевност)-мастер и положеном 
лиценцом за наставника (додаје се) и радним 
искуством од најмање 2 године на послови-
ма и радним задацима наставника српског 
језика. У делу докази: поред свих наведених 
доказа о испуњавању услова: додати и доказ 
о радном искуству; за радно место: домар, у 
делу УСЛОВИ: поред наведеног услова дода-

ти и радно искуство на пословима домара 
од најмање 3 месеца; у делу докази: поред 
свих наведених доказа о испуњавању услова, 
додати и доказ о радном искуству.

ош „свети сава“
22000 Сремска Митровица
Деспота Бранковића 14
тел. 022/625-011

Спремачица
за рад у подручном одељењу у Чалми

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци). Изабрани кандидат је 
дужан да достави уверење да има психичку, физич-
ку и здравствну способност за рад са децом и учени-
цима пре закључења уговора о раду (не старије од 6 
месеци). Пријаве са доказима о испуњавању услова 
за заснивање радног односа доставити на адресу 
школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

основна школа 
„Бошко палковЉевиЋ 
пинки“
22000 Сремска Митровица
Змај Јовина 27
тел/факс: 022/621-671

Наставник физичког васпитања
са 21% радног времена, у другом 
циклусу основног образовања и 
васпитања (5-8. разред), за рад у 
Сремској Митровици

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) у складу са Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; одго-
варајуће високо образовање на студијима првог 
степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или више 
образовање; одговарајуће образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и у складу са 
чланом 3 тачка 3 Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 
и 3/2010), и то: професор физичког васпитања; 
професор физичке културе; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичког васпитања - 
дипломирани тренер са назнаком спортске гране; 
професор физичког васпитања - дипломирани орга-
низатор спортске рекреације; професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут. Канди-
дати треба да испуњавају услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и да 
уз пријаву на конкурс доставе, у оригиналу или као 
оверене фотокопије: диплому о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству и извод из матич-
не књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавља школа 
по службеној дужности. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма, који испуњавају услове у погледу врсте и степе-

на стручне спреме и који су се благовремено и са 
потпуном документацијом пријавили на конкурс, по 
извршеном ужем избору кандидата врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс доста-
вљају се на адресу школе.

ош „23. октоБар“
22424 Кленак, Мачванска 2
тел. 022/445-418
е-mail: оs23оktobar@оpen.telekom.rs

Домар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме и положен испит 
за руковаоца парних котлова, а у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва и радних задатака у ОШ „23. октобар“ у Клен-
ку. Поред услова у погледу одговарајуће стручне 
спреме, кандидат треба да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да испуњава услове из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи следеће доказе: 
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о положеном испиту 
за руковаоца парних котлова (оригинал или овере-
ну фотокопију), уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уве-
рење суда да није под истрагом. Лекарско уверење 
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду, а доказ о неосуђиваности школа прибавља 
по службеној дужности. Уговором о раду биће пред-
виђен пробни рад у трајању од 3 месеца. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
слати на адресу школе.

предшколска установа 
„Бошко БуХа“
22320 Инђија
Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач
на одређено време због замене 
одсутних запослених преко 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање: више образовање, односно високо образо-
вање на студијама првог степена (основне стру-
ковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије)-васпитач; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оверен препис-фотокопију 
дипломе о завршеној школи, тј. стручној спреми; 
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци од 
дана објављивања конкурса. Потребно је приложи-
ти преписе, тј. фотокопије докумената и исти морају 
бити оверени од стране овлашћених органа. Прове-
ру психофизичких способности кандидата за рад са 
децом, на захтев установе, врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља установа. Изабрани кандидат 
је дужан да пре закључења уговора о раду достави 
лекарско уверење о здравственој способности. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
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публикацији „Послови“. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се на горенаведену адресу. 
Све потребне информације у вези са конкурсом кан-
дидати могу добити од секретара, на број телефона: 
022/560-614, радним данима, у времену од 08,00 до 
14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

сУботиц а

поништење дела 
конкурса 
еконоМска средња школа 
„Боса МилиЋевиЋ“
24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255
 
Конкурс објављен 15.08.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: наставник економске рупе предмета, 
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета.

ош „петефи шандор“
24414 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31
тел. 024/758-030

Објављује конкурс за рад у одељењима на 
мађарском наставном језику:

Професор математике
за 65% радног времена

Професор физике
за 60% радног времена

Професор хемије
за 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених услова (чл. 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања-“Сл. гласник РС“, бр. 72/09), кандидат треба 
да има VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће 
високо образовање према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 20/04, 3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 
и 3/10), знање мађарског језика; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; држављанство Републике Србије; доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (приба-
вља установа). За сва наведена радна места пред-
виђен је рад у одељењима на мађарском наставном 
језику. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству или оверену 
фотокопију. За радна места на којима се настава 
изводи на мађарском наставном језику, кандидат 
треба да приложи оверену фотокопију дипломе да 
је стекао средње, више или високо образовање на 
језику националне мањине или је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Пре закључивања уговора о раду, кан-
дидат треба да прибави лекарско уверење да има 
здравствену способност за рад са ученицима. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши Национална служба за запошља-
вање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „свети сава“
24000 Суботица
Аксентија Мародића бб
тел. 024/692-120

Радник за одржавање хигијене у 
школи

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава и услове про-
писане Законом о основама система образовања и 
васпитања, да поседује одговарајући степен струч-
не спреме (I степен стручне спреме, основна школа) 
и да има држављанство Републике Србије. Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - приба-
вља школа по службеној дужности. Уз пријаву кан-
дидати треба да приложе доказе о стеченом образо-
вању и уверење о држављанству РС. Пријаве слати 
на адресу школе.

основна школа 
„иван МилутиновиЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/671-180

Наставник математике
за рад у матичној школи и школи у 
Малој Босни
2 извршиоца

Наставник математике
са 11% норме, за рад у матичној школи

Наставник математике на 
хрватском наставном језику
за рад у школи у Малој Босни

Наставник математике
са 40% норме на хрватском наставном 
језику, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-
математички факултет, професор математике.

Наставник немачког језика
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозофски 
факултет, професор немачког језика.

Наставник хрватског језика
са 50% норме, за рад у школи у Малој 
Босни

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозофски 
факултет-професор хрватског језика.

ОСТАЛО: На основу члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат тре-
ба да испуњава, осим општих услова прописаних 
законом за пријем у радни однос, и посебне услове 
радног места и треба да има одговарајуће високо 
образовање наставника, према Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 
4/2009), психофизичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, држављанство Репу-
блике Србије, доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела регулисана чланом 
120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; за радна места на који-
ма се настава одвија на хрватском наставном јези-
ку - доказ о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на хрватском језику или доказ о поло-

женом хрватском језику по програму одговарајуће 
восокошколске установе. Кандидат је дужан да уз 
молбу на конкурс достави оригинал или оверену 
копију дипломе о завршеном образовању и уверење 
о држављанству РС. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Молбе слати на адресу школе.

висока теХниЧка школа 
струковниХ студија у 
суБотиЦи
24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239

Стручни сарадник за избор у 
звање и заснивање радног односа 
на одређено време од годину дана, 
за ужу научну област Рачунарско 
инжењерство
за извођење наставе на српском и 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер електротехнике за рачунарску технику.

Стручни сарадник за избор у 
звање и заснивање радног односа 
на одређено време од годину дана, 
за ужу научну област Машинска 
енергетика
за извођење наставе на српском и 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер.

Стручни сарадник за избор у 
звање и заснивање радног односа 
на одређено време од годину дана, 
за ужу научну област Развојно 
машинство
за извођење наставе на српском и 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба 
да испуњавају и услове утврђене Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07-аутентично тумачење 97/08 и 44/2010), Пра-
вилником о условима, начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника и 
сарадника и Статутом Високе техничке школе стру-
ковних студија у Суботици и услове за извођење 
двојезичне наставе (српски и мађарски језик). Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету, списак радо-
ва, као и саме радове (на захтев Комисије), доказ 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених 
и доказ да нису осуђивани (прибавља се у МУП-у). 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкур-
са доставити секретаријату школе, на адресу шко-
ле, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
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Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла
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висока теХниЧка школа 
струковниХ студија у 
суБотиЦи
24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239

Лаборант-програмер електро 
струке
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове утврђене законом, као и посеб-
не услове прописане Правилником о организацији 
и систематизацији радних места у школи-VI/1, VII/1 
степен стручне спреме, више или високо образо-
вање електро струке, 1 година радног искуства, 
знање српског и мађарског језика.

Лаборант-програмер 
информатичке струке
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове утврђене законом, као и посеб-
не услове прописане Правилником о организацији 
и систематизацији радних места у школи-VI/1, VII/1 
степен стручне спреме, више или високо образо-
вање информатичке струке, 1 година радног иску-
ства, знање српског и мађарског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
биографију са подацима о досадашњем раду, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној вишој шко-
ли или факултету, доказ о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених и доказ да нису осуђива-
ни (прибавља се у МУП-у). Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити секретари-
јату школе, на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ош „Мирослав антиЋ“
24413 Палић, Трогирска 20
тел. 024/753-028

Професор српског језика као 
нематерњег језика
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику

Професор српског језика као 
нематерњег језика
са 55% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Професор физике
са 58% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Професор физике
са 40% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године или на студијама другог степена у 
складу са Законом о високом образовању, почев од 10. 
септембра 2005. године и одговарајући профил зани-
мања по Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије и да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидат 
уз пријаву треба да приложи: оверен препис (фото-
копију) дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); за 
радно место на коме се настава изводи на језику нацио-

налне мањине потребно је поднети доказ о знању јези-
ка (завршено средње, више или високо образовање на 
језику националне мањине или положен испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове). Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. Тестирање кандидата који су ушли у ужи избор, у 
погледу психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима, организује школа код Националне 
службе за запошљавање, у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс 
доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање.

висока теХниЧка школа 
струковиХ студија у 
суБотиЦи
24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образо-
вање, знање српског и мађарског језика. Уз пријаву 
на оглас кандидат подноси: биографију са подаци-
ма, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, доказ о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, доказ да није осуђиван (прибавља 
се у МУП-у) и доказ да није под истрагом (прибавља 
се у суду). Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва огласа доставити на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „владиМир назор“
24213 Ђурђин, Владимира Назора 43
тел. 024/768-035

Професор хрватског језика
са 44% радног времена

Професор хемије
са 10% радног времена, за рад у 
одељењима на хрватском наставном 
језику

Професор математике
са 22% радног времена, за рад у 
одељењима на хрватском наставном 
језику

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 3/2010); 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарски 
преглед пре закључења уговора); провера психо-
физичких способности (прибавља школа пре закљу-
чења уговора о раду); поседовање држављанства 
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа); доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Пријаве послати на адресу школе. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, на број телефона: 024/768-035.

универзитет  
у новоМ саду  
уЧитеЉски факултет 
на МаЂарскоМ наставноМ 
језику у суБотиЦи
24000 Суботица, Штросмајерова 11
тел. 024/624-400

Објављује конкурс за заснивање радног 
односа и стицање звања:

Наставник у сва звања за 
научну област Књижевне науке 
или лингвистичке науке - ужа 
научна област књижевних или 
лингвистичких наука, предмет: 
Српски језик као нематерњи 
са елементима књижевности и 
методика наставе српског језика 
као нематерњег са књижевношћу, 
за рад на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор књижев-
них или лингвистичких наука, остали услови за избор 
наставника Факултета предвиђени су одредбама Зако-
на о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/2007-аутентично тумачење и 97/2008, 
44/2010, 93/2012) и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском 
наставном језику у Суботици. У звање наставника 
може бити изабрано лице које није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против полне сло-
боде, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању 
послова на факултету. Пријаве кандидата са прило-
зима: биографија, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена копија - не старија од 6 месеци, уверење 
о држављанству - оригинал или оверена копија - не 
старија од 6 месеци, списак научних радова, радови, 
лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-
а, подносе се Учитељском факултету на мађарском 
наставном језику у Суботици, на адресу: Штросмајеро-
ва 11, у року 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир.

шабац

ош „МиЋа станојловиЋ“
15220 Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Професор српског језика
за рад у Драгињу, на одређено време до 
повратка раднице са боловања

Професор математике
за рад у Драгињу

Професор математике
са 66% радног времена, за рад у 
Драгињу

Професор математике
за рад у Каменици

Професор математике
са 89% радног времена, за рад у 
Свилеуви

Професор математике
за рад у Коцељеви

Професор математике
са 44% радног времена, за рад у 
Коцељеви
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Професор математике
са 89% радног времена, за рад у Доњем 
Црниљеву

Професор енглеског језика
са 89% радног времена, за рад у Доњем 
Црниљеву и Каменици

Професор енглеског језика
са 80% радног времена, за рад у 
Драгињу и Дружетићу, у млађим 
разредима

Професор енглеског језика
са 77% радног времена, за рад у 
Драгињу, у старијим разредима

Професор физичког
са 60% радног времена, за рад у Доњем 
Црниљеву

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати тре-
ба да имају држављанство Републике Србије; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити: кратку биографију; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству; дипло-
му или сведочанство о завршеној одговарајућој струч-
ној спреми; уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу. Документа се достављају у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Изабрани кандидат прилаже 
одговарајуће лекарско уверење пре закључења угово-
ра о раду. Неблаговремена и непотпуна документација 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом донети лично или слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

средња школа
15220 Коцељева, Доситејева 1

Професор математике

Професор математике
са 30% радног времена

Професор електротехнике
са 20% радног времена

Професор енглеског језика

Професор француског језика
са 20% радног времена

Професор физике
са 40% радног времена

Професор пољопривредне групе 
предмета

Професор анатомије
са 10% радног времена

Професор прве помоћи и хигијене
са 20% радног времена

Професор српског језика и 
књижевности
са 34% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има одговарајуће обра-
зовање, у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у средњој 
школи. Уз пријаву приложити доказе о испуњавању 
тражених услова: копија дипломе, држављанство. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ош „лаза к. лазаревиЋ“
15357 Клење, Дринска 1

Наставник математике
са 60% радног времена, настава 
се изводи у вишим разредима у 
преподневној смени, у матичној школи 
у Клењу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Наведени посао може да обавља лице које 
осим услова утврђених законом, испуњава и сле-
деће услове: VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању, према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у ОШ; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да је држављанин РС.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Наведени посао може да обавља лице које 
осим услова утврђених законом, испуњава и сле-
деће услове: VII/1, VI или IV степен стручне спре-
ме, економске струке; најмање три године рада на 
финансијско-књиговодственим пословима; положен 
стручни испит у складу са Законом о рачуноводству; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да је држављанин РС. 
Пријаве са документима којима се доказује испуње-
ност услова слати на горенаведену адресу. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

МедиЦинска школа 
„др андра јовановиЋ“
15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175

Професор санитарне технике - 
теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, 
специјалиста за санитарну технику; дипломира-
ни грађевински инжењер; дипломирани инжењер 
архитектуре.

Професор хематологије са 
трансфузиологијом - теорија
са 9% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну 
медицину; доктор медицине, специјалиста за транс-
фузиологију.

Професор интерне медицине са 
негом - теорија
са 56% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну 
медицину.

Професор инфектологије са негом 
- теорија
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфекто-
лог.

Професор неуропсихијатрије са 
негом - теорија
са 30% радног времена

Професор хирургије са негом - 
теорија
са 66% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за општу 
хирургију или једне од хируршких грана.

Професор гинекологије са негом - 
теорија
са 26% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинеко-
логију и акушерство.

Професор акушерства са негом - 
теорија
са 15% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинеко-
логију и акушерство.

Професор педијатрије са негом - 
теорија
са 36% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за 
педијатрију.

Професор микробиологије 
и паразитологије са 
епидемиологијом - теорија
са 9% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за меди-
цинску микробиологију.

Професор микробиологије - 
теорија
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за меди-
цинску микробиологију.

Професор кинезитерапије - 
теорија
са 13% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физи-
калну медицину и рехабилитацију.

Професор физикалне терапије - 
теорија
са 13% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физи-
калну медицину и рехабилитацију.

Професор специјалне 
рехабилитације - теорија
са 9% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физи-
калну медицину и рехабилитацију.

Професор основа масаже - теорија
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физи-
калну медицину и рехабилитацију.

Професор епидемиологије - 
теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста епидеми-
олог.
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Професор дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације - 
теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста епидеми-
олог.

Професор опште и школске 
хигијене - теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за хигије-
ну.

Професор комуналне хигијене - 
теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за хигије-
ну.

Професор ортодонтских апарата - 
теорија
са 9% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста за 
ортопедију вилица.

Наставник вежби и вежби у блоку 
из здравствене неге
са 22% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар; сани-
тарно-еколошки инжењер-специјалиста са прет-
ходно стеченим образовањем за струковну меди-
цинску сестру; струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге-сви са претходно 
стеченим средњим образовањем у подручју рада 
здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа 
у школи прописани су чл. 8, 120, 130 и 132 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Посебни усло-
ви конкурса утврђени су одредбама Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству (оригинал или оверену копију), 
извод из матичне књиге рођених, краћу биогра-
фију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о пси-
хичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, не старије од 6 месеци. Право учешћа 
на конкурсу има кандидат који није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, о чему ће школа прибави-
ти доказе по службеној дужности од СУП-а, за иза-
браног кандидата. Доказ о психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља 
се при закључивању уговора о раду, а проверу пси-
хофизичких способности са рад са децом и учени-
цима вршиће Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака, а пре доно-
шења одлуке о избору. На психофизичку проверу 
биће упућени само они кандидати који уђу у ужи 
избор. Неоверене фотокопије наведених докумена-
та неће бити разматране. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

основна школа 
„николај велиМировиЋ“
15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник немачког језика
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајућу 
врсту и степен стручне спреме, сагласно Закону о 
основама система образовања и васпитања, Зако-
ну о основној школи и Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да су држављани Републике Србије; да посе-
дују психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је обавезан да приложи: оверену фотоко-
пију дипломе одговарајућег факултета и уверење о 
држављанству. Пријаве са потребним документима 
слати на горенаведену адресу.

основна школа 
„краЉ александар 
караЂорЂевиЋ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

Педагог
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 20% радног времена

Наставник ликовне културе
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 45% радног 
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати морају испуњавати и посебне услове про-
писане Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), 
Законом о основној школи, Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/2008, 11/2008, 
2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010). Докази који се 
прилажу уз пријаву: оверена фотокопија дипло-
ме; оверена фотокопија уверења о држављанству. 
Документа уз пријаву на конкурс слати у овереној 
фотокопији, јер се иста не враћају. Неблаговреме-
не, непотпуне и неуредне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

теХниЧка школа шаБаЦ
15000 Шабац
Бањичких жртава 2

Професор електротехнике, смер 
енергетика
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор електротехнике, смер 
енергетика

УСЛОВИ: завршен ЕТФ-дипл. инжењер електротех-
нике енергетског смера.

Професор српског језика

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, са звањем: 
професор српског језика и књижевности.

Професор немачког језика
са 10% радног времена, на одређено 
време као замена одсутне запослене

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, звање: 
професор немачког језика.

Педагог

УСЛОВИ: дипломирани педагог.

Психолог
са 80% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог.

Професор практичне наставе у 
подручју рада саобраћаја, за обуку 
возача за „Б“ и „Ц“ категорију
на одређено време, са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: возач моторних возила-инструктор.

ОСТАЛО: За сва наведена радна места, остали 
општи услови су према Закону о раду, Закону о 
основама система образовања и васпитања и Пра-
вилнику о систематизацији радних места у Технич-
кој школи Шабац. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на горенаведену адресу.

ош „МиЋа станојловиЋ“
15220 Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Радник на одржавању чистоће
за рад у издвојеном осморазредном 
одељењу у Свилеуви

Радник на одржавању чистоће
за рад у спортској хали основне школе 
у Коцељеви

Радник на одржавању чистоће
за рад у спортској хали основне школе 
у Коцељеви, са 50% радног времена

Радник на одржавању чистоће
за рад у издвојеном четвороразредном 
одељењу у Ћуковинама, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: завршена основна школа-I степен струч-
не спреме. Кандидат треба да има држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву доставити: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; диплому 

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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или сведочанство о завршеној одговрајућој стручној 
спреми. Документа се достављају у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Изабрани кандидат прилаже одгова-
рајуће лекарско уверење пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом донети лично или слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

ош „ната јелиЧиЋ“
15000 Шабац
Јеле Спиридоновић Савић 5
тел. 015/342-489

Наставник шпанског језика
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат у погледу стручне спреме треба 
да испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и услове прописа-
не Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
2/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 9/09, 4/09, 9/09, 3/10). Проверу психо-
физичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за запошљавање. Лекарско 
уверење о здравственој способности изабрани кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. Шко-
ла прибавља уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављанству 
(оригинал), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал). Пријаве са потребним документима слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено 
поднете пријаве неће се узимати у разматрање.

Ужице

исправка конкурса 
ош „диМитрије туЦовиЋ“
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-268

Конкурс објављен 03.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, исправља се за радно 
место: наставник српског језика, са 95% рад-
ног времена, за рад у ИО Јабланица, у делу 
који се односи на период на који се заснива 
радни однос, и треба да стоји: наставник срп-
ског језика, са 95% радног времена, за рад у 
ИО Јабланица, на одређено време, а најдуже 
до 31.08.2013. године. У осталом делу кон-
курс је непромењен.

средња школа 
„свети аХилије“
31230 Ариље, Војводе Мишића 40
тел. 031/891-338

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

Наставник економске групе 
предмета
са 60% норме, на одређено време до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању: високо образовање 
на основним студијама у трајању од 4 године, по 
пропису о високом образовању који се примењивао 
до 10.09.2005. године.

Аднинистративно-финансијски 
радник
са 70% норме, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услове пропи-
сане чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати уз пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „Ђура јакшиЋ“
31206 Равни
тел. 031/3809-646

Наставник математике
са 67% норме

Наставник физике
са 50% норме

Наставник руског језика
са 44% норме

Наставник музичке културе
са 45% норме

Васпитач
за рад у ИО Дрежник, на одређено 
време, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године

Васпитач
на одређено време, а најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Кувар
са 60% норме, на одређено време, а 
најдуже до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Помоћни радник
са 60% норме, за рад у ИО Дрежник, 
на одређено време, а најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

висока пословно-
теХниЧка школа 
струковниХ студија
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Наставник у звању професора 
струковних студија за ужу 
научну област Економске науке 
(наставни предмети: Истраживање 
туристичког тржишта и МИС, 
Истраживање тржишта, 
Понашање потрошача у туризму 
и Међународно пословање 
предузећа) и ужу научну област 
Менаџмент и бизнис (наставни 
предмет: Трговински менаџмент)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање: 
доктор економских наука; објављени радови из науч-
не области за коју се бира и најмање пет година 
радног искуства у струци. Кандидати уз пријаву на 
конкурс подносе: биографију; оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченом научном звању док-
тора економских наука; списак научних и стручних 
радова; потврду о радном искуству. Услови за избор 
прописани су Законом о високом образовању, Стату-
том школе и Правилником о систематизацији радних 
места. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

гиМназија „свети сава“
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

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

Наставник географије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 
8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 
3/94 ... 11/04, 5/05, 1/07 и 7/08); да кандидати испуња-
вају услове прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; диплому о стеченом образовању. Документа се 
достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријаве слати на адресу Гимназије. Ближе информа-
ције могу се добити на број телефона: 031/714-062.

еконоМска школа
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

Наставник куварства са 
практичном наставом
са 58% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник економске групе 
предмета
на одређено време ради замене одсутне 
запослене

Наставник економске групе 
предмета
са 85% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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Наставник немачког језика
са 72% радног времена

Шеф рачуноводства

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и сарадника у настави у стручним школама. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „еМилија остојиЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Кувар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељска 
школа, звање: кувар (прописано Правилником о 
организацији и систематизацији послова и рад-
них задатака у ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги). 
Уз пријаву на конкурс приложити и одговарајућу 
документацију којом се доказује испуњеност усло-
ва предвиђених Законом, Правилником и овим кон-
курсом: диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Документа се достављају у овере-
ним фотокопијама и иста се не враћају кандидати-
ма. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по 
службеној дужности, а лекарско уверење се при-
лаже по доношењу одлуке о избору, а пре закљу-
чивања уговора о раду. Неблаговремене пријаве, 
пријаве без доказа о испуњености свих услова кон-
курса, као и пријаве са неовереном документацијом, 
неће се разматрати.

ош „јордан ЂукановиЋ“
31263 Варда
тел. 031/888-034

Професор математике
са 80% радног времена

Професор музичке културе
са 25% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор биологије
са 40% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор физике
са 30% радног времена

Професор француског језика
са 44,44% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор српског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са 
Законом о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Уз 
пријаву доставити: оверену копију дипломе; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; лекарско уверење; уверење надлежних судо-
ва да кандидат није под истрагом и да против њега 
није подигнута оптужница.

уМетниЧка школа
31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/513-095

Наставник математике
са 56% радног времена

Наставник биологије
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише мора испуња-
вати услове предвиђене Законом о раду и чланом 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Пријаве са одговарајућом документацијом 
(оверена фотокопија дипломе и уверење о држа-
вљанству) доставити на адресу школе.

ваљево

исправка огласа 
ош „Милован глишиЋ“
14000 Ваљево, Др Питовића 6
тел. 014/221-310

Оглас објављен 10.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се у делу назива 
радног места, тако што уместо: професор раз-
редне наставе, за рад у издвојеном одељењу 
Горња Буковица, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања, 
треба да стоји: професор разредне наставе, 
за рад у издвојеном одељењу Доња Букови-
ца, на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања.

теХниЧка школа „уБ“
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник српског језика
са 33% радног времена

Наставник француског језика
са 33% радног времена

Наставник историје
са 10% радног времена

Наставник хемије
са 40% радног времена

Наставник биологије
са 60% радног времена

Наставник географије
са 15% радног времена

Наставник енглеског језика
са 75% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника

Наставник математике
са 94% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно 
члану 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

Наставник групе предмета 
електроструке
са 40% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електроструке.

Наставник групе предмета 
грађевинске струке
са 30% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевинске 
струке.

Наставник групе предмета 
машинске струке
са 75% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер.

Наставник устава и права грађана
са 40% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник музичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно 
члану 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Поред наведених, потребно је да канди-
дати испуњавају и остале услове прописане Зако-
ном о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Службени гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 
11/08, 5/11, 8/11). Уз пријаву кандидат доставља: 
оверену копију дипломе о стеченом високом обра-
зовању и уверење да има држављанство Републике 
Србије.

ош „Милош МарковиЋ“
Доње Лесковице
14205 Лелић
тел. 014/275-122

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе, 
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор енглеског језика
са 11% радног времена

Професор физике
са 30% радног времена

Професор музичке културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сагласно Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Уз пријаву канди-
дат доставља: доказ о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Сви тражени документи морају бити доста-
вљени као оригинали или оверене копије оригина-
ла. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“.

Наука и образовање



  17.10.2012.  |  Број 487  |   53

поништење огласа 
ош „Милош МарковиЋ“
Доње Лесковице
14205 Лелић
тел. 014/275-122

Оглас објављен 10.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се у целости.

ош „свети сава“
14221 Попучке
тел. 014/283-055

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: уверење о држа-
вљанству и оверен препис-фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми.

гиМназија 
„Бранислав 
петронијевиЋ“
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник рачунарства и 
информатике
са 40% радног времена

Наставник музичке културе
са 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно 
члану 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и остали услови прописани Зако-
ном о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 3/2003, 
4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/11). Уз 
пријаву кандидат доставља: оверену копију дипло-
ме о стеченом образовању и уверење да има држа-
вљанство Републике Србије.

ош „душан даниловиЋ“
Радљево
14212 Бргуле
тел. 014/471-106

Професор енглеског језика у 
другом циклусу
са 55% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Каленић, 
на одређено време до 31.08.2013. 
године
2 извршиоца

Професор физике
са 20% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор информатике и 
рачунарства
са 30% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор историје
са 45% радног времена, на одређено 
време ради замене раднице на 
породиљском одсуству и одсуству ради 
неге детета - до 30.06.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09), Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС“, бр. 3/2010) и Правилником 
о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС“, бр. 22/2005 и 51/2008). Кандидати поред мол-
бе достављају и уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење 
за рад са децом у основној школи доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уверење да лице није 
осуђивано прибавља установа. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“.

врање

ош „Бранко радиЧевиЋ“
17510 Владичин Хан
Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Наставник физичког васпитања
са 85% радног времена

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 
3 Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 2, 3, 4, 17, 20/07, 1, 4, 6, 8, 11/08, 2, 4, 
9/09 и 3/10).

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Кунову

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и члана 
2 Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 2, 3, 4, 17, 20/07, 1, 4, 6, 8, 11/08, 2, 4, 
9/09 и 3/10).

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и члана 
38а Правилника о врсти стручне спреме наставника 
који изводе образовно - васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Сл. гласник СРС - Про-
светни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 1/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4, 
17/07, 1, 6, 8/08-испр, 4/09 и 3/10).

Наставник информатике и 
рачунарства
са 5% радног времена

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 

38а Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Сл. гласник СРС - Про-
светни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 1/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4, 
17/07, 1, 6, 8/08-испр, 4/09 и 3/10).

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, односно до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове из чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), стече-
но средње образовање и поседовање уверења о 
похађању програма обуке за педагошког асистента.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому о одгова-
рајућем образовању (оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), уверење о савладаном програ-
му обуке - за радна места 4 и 6 (оригинал или ове-
рена копија). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве се подносе на адресу 
школе.

стш „прешево“
17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/669-130

Школски психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог 
занимања. Потребна документација: диплома о 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство РС, уверење да кандидат није под 
истрагом или кривично осуђиван и лекарско уве-
рење.

вршац

МузиЧка школа 
„јосиф МаринковиЋ“
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-967

Наставник кларинета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
законске услове: да имају одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; дип-
ломирани музичар-кларинетиста.

Наставник гитаре

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
законске услове: да имају одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; дип-
ломирани музичар-гитариста.

Наставник џез клавира
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
законске услове: да имају одговарајуће образо-
вање на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије); на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 
музички извођач џез музике.
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Наставник џез гитаре
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
законске услове: да имају одговарајуће образо-
вање на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије); на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 
музички извођач џез музике.

Наставник џез певања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
законске услове: да имају одговарајуће образо-
вање на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије); на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 
музички извођач џез музике.

Наставник флауте
на одређено време до повратка 
запослених са боловања (трудничког) и 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
законске услове: да имају одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; дип-
ломирани музичар-флаутиста.

Наставник корепетиције
на одређено време до повратка 
запослених са боловања (трудничког) и 
неплаћеног одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
законске услове: да имају одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; дип-
ломирани музичар-пијаниста; дипломирани музи-
чар-оргуљаш; дипломирани музичар-чембалиста.

Наставник соло певања
на одређено време до повратка 
запослених са боловања (трудничког) и 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
законске услове: да имају одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; дип-
ломирани музичар-соло певач.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву приложити: доказ о одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених; оверену фотокопију радне књижице; 
фотокопију личне карте. Доказе из тачака 1 и 4 
подносе кандидати, док доказ из тачке 3 (уверење 
о некажњавању) прибавља школа, а из тачке 2 
(лекарско уверење) подноси само изабрани канди-
дат. Сва приложена документа морају бити у ори-
гиналу или оверене фотокопије. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати поштом, на горенаведену адресу.

ош „Жарко зрењанин“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел. 013/893-050

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике
са 44% радног времена

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

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом, и ако има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 1 и 
2 тачка 1 и 2 и став 3 и чл. 120 Закона основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 
3/10); да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву са био-
графијом приложити: доказ о одговарајућем обра-
зовању (диплома), уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених. Документа се подносе у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ош „Жарко зрењанин“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел. 013/893-050

Сервирка

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: одговарајуће образовање: II или III степен 
стручне спреме, прехрамбене или угоститељске 
струке; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву са биографијом кандида-
ти прилажу: доказ о одговарајућем образовању 
(диплома); уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Документа се подносе у 
оригиналу или каo оверене фотокопије. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве слати на горенаведену адресу.

теХниЧка школа 
„сава МунЋан“
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Помоћни радник-спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа. Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
приложити: уверење о држављанству које не сме 

бити старије од 6 месеци, оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима-подноси се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

поЉопривредна школа 
„вршаЦ“
26300 Вршац
Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058
тел/факс: 013/807-589

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност. Кандидати треба да доставе следећу 
документацију: пријаву на конкурс, фотокопију 
дипломе-оверену, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије. Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси кандидат који буде изабран, а пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење да кандидати нису 
осуђивани, у складу са законом, прибавља школа 
по службеној дужности. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Сва уверења, осим 
новог обрасца извода из матичне књиге рођених и 
копије дипломе, не смеју бити старија од 6 месеци и 
документа морају бити у оригиналу или у овереним 
фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“, препоруче-
ном поштом или доставити лично.

За јеЧар

теХниЧка школа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

Наставник електрогрупе предмета
дипломирани инжењер електротехнике 
за аутоматику

Професор физичке културе
са 20% радног времена

Домар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, предвиђених чл. 24 став 1 Закона о 
раду и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), 
пријављени кандидати треба да испуњавају услове 
у погледу врсте тражене стручне спреме, утврђене 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у струч-
ним школама („Просветни гласник“, број 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 2/07, 4/07, 7/08 и 11/08). За оба-
вљање послова домара: кандидат мора да поседује 
III или IV степен стручне спреме, машинске, елек-
тротехничке или грађевинске струке. Потребна 
документација: доказ о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о прописаној струч-
ној спреми у оригиналу или у овереном препису, као 
и остала расположива документација. Сва фотоко-
пирана документа морају бити оверена. Пријаву са 
доказима о испуњавању тражених услова и сажету 
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биографију доставити у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ош „9. српска Бригада“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-343

Наставник физике
за 30% радног времена (6 часова 
недељно), на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 
дана

Наставник српског језика
за 27% радног времена (5 часова 
недељно)

Наставник историје
за 65% радног времена (13 часова 
недељно)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено 
занимање, према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02 и даље). Кандидат уз молбу прилаже: 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању, уверење о држа-
вљанству и извод из матичне књиге рођених - не 
старији од 6 месеци. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности (лекарско уверење) иза-
брани кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Уверење о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - школа прибавља по службеној дуж-
ности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Добром 
Пољу

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Валакоњу-Букову, на одређено време 
до краја школске 2012/2013. године, 
односно до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме за наве-
дено занимање, према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02 и даље). Кандидат уз молбу при-
лаже: оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них - не старији од 6 месеци. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - школа прибавља по службе-
ној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

предшколска установа 
„Бајка“
19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731-425, 731-408

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: IV степен, познавање ромског језика ако 
се ради са децом, ученицима и породицама из ромс-
ке заједнице, у складу са законом, уверење о завр-
шеном уводном модулу обуке; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом, држављан-
ство Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат 
подноси: краћу биографију; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе - сведочанства о завршеној 
одговарајућој школи; уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених. Проверу психо-
физичких способности кандидата за рад са децом 
врши надлежна служба за послове запошљавања, 
по захтеву установе. Доказ о здравственој способно-
сти изабрани кандидат ће доставити пре коначности 
одлуке о избору. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља установа. Пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази, у оригиналу или фотоко-
пије оверене у суду или општини, као и непотпуне 
и неблаговремене пријаве, биће одбачене. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично 
на адресу установе или поштом на адресу: Књаже-
вац, Капларова 6.

еконоМско-трговинска 
школа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник економске групе 
предмета
на одређено време

Наставник економске групе 
предмета
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник информатике
са 40% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник латинског језика
са 11% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, у радни однос може да буде примљен 
наставник и стручни сарадник који испуњава услове 
за пријем прописане чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања у школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11): да има одговарајуће образо-
вање, односно врсту стручне спреме сагласно Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима-о чему уверење 
издаје здравствена установа; да није правоснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије. Докази о испуњености услова за тач. 
1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а за тачку 2 
пре закључивања уговора о раду. Доказ из тачке 3 
прибавља установа. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова огласа доставити на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања.

Зрењанин

ош „Братство јединство“
23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 
8 и члану 120 ст. 1 и ст. 2 и члану 121 ст. 7 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 72/2009 и 52/2011), за радно 
место библиотекара: кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане у чл. 5 ст. 1 тачка 12 Правилника 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 
4/2009, 9/2009 и 3/2010), да имају одговарајуће обра-
зовање - завршен факултет или виша школа и струч-
ни назив: дипломирани библиотекар-информатичар; 
професор, односно дипломирани филолог језика 
и књижевности; професор, односно дипломирани 
филолог за општу књижевност са теоријом књижев-
ности; професор разредне наставе; професор језика 
и књижевности односно књижевности и језика, смер 
за библиотекарство; професор, односно дипломира-
ни филолог књижевности и језика; професор срп-
скохрватског језика и југословенске књижевности; 
професор српског језика и књижевности; професор 
српске књижевности и језика са општом књижевно-
шћу; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и општу књижевност.

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане у члану 3 ст. 1 тачка 3/в Правилника 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 
4/2009, 9/2009 и 3/2010), да имају одговарајуће 
образовање - завршен факултет или виша школа 
и стручни назив: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност.

Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе 
као изборног предмета у првом 
циклусу основног образовања и 
васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане у члану 38а став 1 тачка ј/а Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Службени гла-
сник РС-Просветни гласник“, број 4/2003, 10/2004, 
3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 
8/2008-испр, 4/2009 и 3/2010), да имају одгова-
рајуће образовање - завршен факултет или виша 
школа и стручни назив: професор разредне наставе; 
наставник разредне наставе; професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професор, односно дипло-
мирани филолог за мађарски језик и књижевност.

Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе 
као изборног предмета у другом 
циклусу основног образовања и 
васпитања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане у члану 38а став 1 тачка ј/б Правилника о 
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врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Службени гла-
сник РС-Просветни гласник“, број 4/2003, 10/2004, 
3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 
8/2008-испр, 4/2009 и 3/2010), да имају одгова-
рајуће образовање - завршен факултет или виша 
школа и стручни назив: професор, односно дипло-
мирани филолог за мађарски језик и књижевност; 
професор разредне наставе, са положеним испитом 
из мађарског језика са методиком на одговарајућем 
факултету.

Наставник словачког језика са 
елементима националне културе 
као изборног предмета у првом 
циклусу основног образовања и 
васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане у чл. 38а став 1 тачка љ/а Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Службени гла-
сник РС-Просветни гласник“, број 4/2003, 10/2004, 
3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 
8/2008-испр, 4/2009 и 3/2010), да имају одгова-
рајуће образовање - завршен факултет или виша 
школа и стручни назив: професор разредне наставе; 
наставник разредне наставе; професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професор, односно дипло-
мирани филолог за словачки језик и књижевност.

Наставник словачког језика са 
елементима националне културе 
као изборног предмета у другом 
циклусу основног образовања и 
васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане у чл. 38а став 1 тачка љ/б Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Службени гла-
сник РС-Просветни гласник“, број 4/2003, 10/2004, 
3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 
8/2008-испр, 4/2009 и 3/2010), као и да испуњавају 
истоветно утврђене услове у општим актима школе: 
да имају одговарајуће образовање - завршен факул-
тет или виша школа и стручни назив: професор, 
односно дипломирани филолог за словачки језик и 
књижевност; професор разредне наставе, са поло-
женим испитом из словачког језика са методиком на 
одговарајућем факултету.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане у чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и да имају извршену проверу 
посебних способности, сходно чл. 130 ст. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Ови 
услови доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је дужан да приложи: фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Извештај о извр-
шеном претходном лекарском прегледу доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Извештај из казнене евиденције МУП-а школа при-
бавља по службеној дужности. Школа пријављене 
кандидате упућује на проверу посебних способно-
сти код надлежне филијале Националне службе за 
запошљавање. Уколико се достављају фотокопије 
докумената, исте морају бити уредно оверене. Рок 
за подношење пријава са доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на 
адресу школе.

ош „станЧиЋ Милан уЧа“
23271 Кумане, Трг слободе 4

Дефектолог-олигофренопедагог
за рад у специјалном одељењу са 
децом лако ометеном у психофизичком 
развоју

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу 
стручну спрему-VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом ментално ометеном у развоју, дипломирани 
дефектолог-олигофренопедагог. Кандидат треба 
да испуњава следеће услове на основу чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и његовим изменама („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/2011), и то: 1. да има одговарајуће високо обра-
зовање; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (при-
бавља школа службеним путем); 4. држављанство 
Републике Србије. Кандидати уз пријаву достављају 
следећа документа: оригинал или оверен препис 
дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), 
оригинал или оверен препис уверења о држављан-
ству-не старије од 6 месеци. Доказ о испуњености 
услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима), кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду, односно 
школа прибавља доказ о претходној провери пси-
хофизичких способности у року од 8 дана по истеку 
рока за подношење пријава на конкурс, на основу 
упута кандидата који су ушли у ужи избор. Пријаве 
са потребном документацијом доставити у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „4. октоБар“
23219 Војвода Степа, ЈНА бр. 2
тел. 023/818-082
е-mail: оsоvs@gimelnet.rs

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: лице са стеченим IV степеном стручне 
спреме, економско усмерење, 3 године искуства 
на пословима рачуноводства, познавање рада на 
рачунару (коришћење програма Оutlook Еxpress и 
пакета МS Оffice - Wорд, Еxcell на основном нивоу), 
да није правоснажно осуђивано за кривична дела 
која га чине неподобним за обављање послова из 
области рачуноводства, држављанство Републике 
Србије, лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима и уверење да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Конкурсна документација: пријава, 
радна и животна биографија, сведочанство о сте-
ченом основном образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима тражиће се 
од изабраног кандидата, пре закључења уговора о 
раду, а уверење да кандидат није осуђиван школа 
ће тражити по службеној дужности од надлежне 
полицијске управе. На коверти са документацијом 
потребно је ставити назнаку: „За конкурс“. Докумен-
тација се подноси у овереним фотокопијама и иста 
се не враћа. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Контакт осо-
ба за информације је директор школе, на број тел. 
023/818-082.

ош „др ЂорЂе јоановиЋ“
23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутне 
запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
математике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за теоријску математику и при-
мене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - инфор-
матичар; професор математике и рачунарства; 
математичар за математику економије; професор 
информатике - математике; дипломирани матема-
тичар - астроном; дипломирани математичар - при-
мењена математика; дипломирани информатичар.

Наставник немачког језика - 
обавезни изборни предмет
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност.

Наставник немачког језика - 
обавезни изборни предмет
са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2012/2013. годину, односно до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа, 
завршен уводни модул програма за стручно усавр-
шавање педагошких асистената.

Наставник енглеског језика
на мађарском наставном језику, са 20% 
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност, знање мађарског језика.

Наставник дефектолог - 
олигофренопедагог
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са децом 
ментално ометеном у развоју, дипломирани дефе-
ктолог-олигофренолог.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове пред-
виђене чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Конкурсна документација која 
се прилаже на конкурс: пријава и CV, оригинал или 
оверен препис дипломе, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге 
рођених (на новом обрасцу, издат од 01.03.2010). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. 
Уверење о некажњавању школа прибавља служ-
беним путем. За радно место наставника енглеског 
језика на мађарском наставном језику потребно је 
доставити доказ о знању мађарског језика, односно 
доказ да је кандидат стекао средње, више или висо-
ко образовање на мађарском језику или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. За радно место педагошког 
асистента доставити доказ о завршеном уводном 
модулу програма обуке педагошких асистената. Сва 
приложена документа морају бити уредно оверена. 
Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.

Наука и образовање
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Интересује ме да ли могу да се пријавим на евиденцију незапослених. Интересује ме да ли могу да се пријавим на евиденцију незапослених. 
Привремени боравак у Србији ми је одобрен на основу ванбрачне заједПривремени боравак у Србији ми је одобрен на основу ванбрачне зајед-
нице. Живим у Зрењанину и желела бих да се запослим и радим. Да нице. Живим у Зрењанину и желела бих да се запослим и радим. Да 
ли ми можете објаснити какав је процес пријављивања на евиденцију ли ми можете објаснити какав је процес пријављивања на евиденцију 
Националне службе за запошљавање и да ли могу, с обзиром да сам Националне службе за запошљавање и да ли могу, с обзиром да сам 
руски држављанин, легално да заснујем радни однос? Каква је шанса руски држављанин, легално да заснујем радни однос? Каква је шанса 
да пронађем посао у Зрењанину, Београду или Новом Саду?да пронађем посао у Зрењанину, Београду или Новом Саду?
Страни држављанин са одобреним привременим боравком у Републици Србији, може да Страни држављанин са одобреним привременим боравком у Републици Србији, може да 
се пријави на евиденцију незапослених лица Националне службе за запошљавање према се пријави на евиденцију незапослених лица Националне службе за запошљавање према 
адреси привременог боравишта (ако је одобрен привремени боравак на адреси у Зрењаадреси привременог боравишта (ако је одобрен привремени боравак на адреси у Зрења-
нину, можете се пријавити у Филијали Зрењанин, Сарајлијина 4).
Потребна документација:

- пасош са унетим привременим боравком
- радна књижица отворена у општини
- нострификована диплома (ако нисте нострификовали диплому, можете се пријавити нострификована диплома (ако нисте нострификовали диплому, можете се пријавити 

као лице без занимања и школске спреме).
Као страни држављанин можете легално да радите, уз издату радну дозволу, коју ће Као страни држављанин можете легално да радите, уз издату радну дозволу, коју ће 
затражити послодавац, пре него што вас прими у радни однос.затражити послодавац, пре него што вас прими у радни однос.

Студент сам и ради ослобађања дела школарине потребна ми је потврСтудент сам и ради ослобађања дела школарине потребна ми је потвр-
да да је мој отац незапослено лице. Међутим, отац је спречен да извади да да је мој отац незапослено лице. Међутим, отац је спречен да извади 
потврду, па ме интересује може ли ту потврду извадити друго лице?потврду, па ме интересује може ли ту потврду извадити друго лице?
Незапослено лице лице које тражи промену запослења и друго лице које тражи заНезапослено лице лице које тражи промену запослења и друго лице које тражи за-
послење, може усменим или писаним путем поднети захтев за издавање уверења о послење, може усменим или писаним путем поднети захтев за издавање уверења о 
вођењу евиденције тражиоца запослења. Након провере статуса лица, увидом у јединвођењу евиденције тражиоца запослења. Након провере статуса лица, увидом у једин-
ствени информациони систем, уколико се лице налази на евиденцији, уверење и упути ствени информациони систем, уколико се лице налази на евиденцији, уверење и упути 
се штампају, проверавају, оверавају и лично или поштом достављају подносиоцу захтева.се штампају, проверавају, оверавају и лично или поштом достављају подносиоцу захтева.

Читајући огласе за посао често наилазим на радно место педагошког Читајући огласе за посао често наилазим на радно место педагошког 
асистента у школи. Покушала сам да сазнам која стручна спрема је поасистента у школи. Покушала сам да сазнам која стручна спрема је по-
требна за ово радно место и где се завршава обука за педагошке асистребна за ово радно место и где се завршава обука за педагошке асис-
тенте, али без успеха.тенте, али без успеха.
Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку деци и ученицима, у складу са Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку деци и ученицима, у складу са 
њиховим потребама, и помоћ наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, у њиховим потребама, и помоћ наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, у 
циљу унапређивања њиховог рада са децом и ученицима којима је потребна додатна циљу унапређивања њиховог рада са децом и ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка. Једноставније речено, педагошки асистент сарађује са наставнициобразовна подршка. Једноставније речено, педагошки асистент сарађује са наставници-
ма и заједно са њима пружа подршку деци којој је то потребно. Он може бити ангажован ма и заједно са њима пружа подршку деци којој је то потребно. Он може бити ангажован 
само за једно дете, али и за више деце у једном разреду, или у више разреда. Ангажовање само за једно дете, али и за више деце у једном разреду, или у више разреда. Ангажовање 
педагошког асистента се планира - требало би тачно да се зна ком детету пружа подршку, педагошког асистента се планира - требало би тачно да се зна ком детету пружа подршку, 
за које активности, колико дуго, колико често. Заправо, потреба за ангажовањем асистенза које активности, колико дуго, колико често. Заправо, потреба за ангажовањем асистен-
та проистиче из педагошког профила (чл. 117 Закона о основама система образовања и та проистиче из педагошког профила (чл. 117 Закона о основама система образовања и 
васпитања).
Док је педагошки асистент асистент наставницима и деци током наставног процеса, пер-
сонални асистент (у закону се користи термин лични пратилац детета) пружа подршку 
самом детету, али невезано за наставу - он може бити ангажован за вођење и довођење 
детета из и у школу, може пружати подршку детету које се отежано креће, подршку при-
ликом облачења, пресвлачења, исхране, одласка у тоалет).
Педагошки асистенти не морају имати факултетско образовање, већ само средњу школу, 
а њихов задатак је да пружају помоћ и подршку деци из осетљивих група, наставницима а њихов задатак је да пружају помоћ и подршку деци из осетљивих група, наставницима 
и васпитачима који са њима раде, њиховим родитељима, као и да сарађују са локалном и васпитачима који са њима раде, њиховим родитељима, као и да сарађују са локалном 
заједницом и стручним институцијама.заједницом и стручним институцијама.
Њима је за рад неопходна уводна обука, коју су завршили и модуларна обука, која им тек Њима је за рад неопходна уводна обука, коју су завршили и модуларна обука, која им тек 
предстоји, а која се односи на рад са децом, њиховим породицама и стручним институпредстоји, а која се односи на рад са децом, њиховим породицама и стручним институ-
цијама. Поред успешно завршене обуке, потребна је и сагласност локалне самоправе на цијама. Поред успешно завршене обуке, потребна је и сагласност локалне самоправе на 
чијој се територији налази образовна установа у којој треба да буду запослени, чиме се чијој се територији налази образовна установа у којој треба да буду запослени, чиме се 
повећава одговорност општина и градова према развоју школа и вртића. повећава одговорност општина и градова према развоју школа и вртића. 
За више информација обратите се Министарству просвете које ће вам пружити више конЗа више информација обратите се Министарству просвете које ће вам пружити више кон-
кретнијих информација о обукама за педагошке асистенте. Такође, сваки оглас за посао кретнијих информација о обукама за педагошке асистенте. Такође, сваки оглас за посао 
садржи услове за обављање посла, па тако и школу/ниво образовања, који се од кандидасадржи услове за обављање посла, па тако и школу/ниво образовања, који се од кандида-
та очекују. За тачан опис посла, у смислу задатака и дужности, обратите се послодавцу та очекују. За тачан опис посла, у смислу задатака и дужности, обратите се послодавцу 
који објављује оглас.

страни дрЖавЉани 
на евиденЦији нсз
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Крајем прошле седмице у западном холу СПЕНС-а, у Новом 
Саду, одржан је 30. сајам запошљавања у организацији Национал-
не службе за запошљавање (НСЗ) Филијале Нови Сад. Непосредан 
контакт са послодавцима остварило је преко две и по хиљаде не-
запослених особа. 

Тридесет и три послодавца пријавила су 170 слободних рад-
них места. Кандидатима је понуђен посао у економској, комер-
цијалној, трговачкој, угоститељској, туристичкој, правној, машин-
ској, електротехничкој, технолошкој, текстилној и пољопривредној 
струци. Прилику да пронађу посао имали су и менаџери, саветни-
ци у осигурању, графички и веб дизајнери, декоратери, архитекте, 
столари и монтажери за ПВЦ столарију. Послодавци су исказали и 
потребе које се односе на радна места виљушкаристе, телефонисте 
- диспечера, такси возача, курира, радника за физичко - техничко 
обезбеђење, радника у производњи и физичких радника.

- Спремна сам да радим и ван струке и овде сам до сада кон-
курисала за радно место секретарице, нагласила је Дејана Т, мод-
ни дизајнер на почетку каријере, која је први пут посетила сајам 
запошљавања.

Највеће интересовање незапослени су исказали за ангажо-
вање у „Неопланти“ АД Нови Сад. Запажена посећеност високооб-
разованих стручњака из области мехатронике, машинства и елек-
тротехнике и рачунарства забележена је и на штанду компаније 
„ГТС Адриатик“ Доо Нови Сад.  

На посебном штанду представљен је програм подршке за еко-
номско оснаживање младих - „Бизнис младих Србије“, покренут 
као партнерска иницијатива Смарт колектива, Ерсте банке и НСЗ.

- Млади су веома заинтересовани за радне праксе које пред-
стављају једну од могућности у овом програму. Фирме су биране 
на основу стварних кадровских потреба, те постоји и могућност 
запошљавања практиканата. Оне храбрије занима покретање 
бизниса. Бизнис идеје имају, али им је за започињање сопственог 
посла потребна подршка, истакао је регионални координатор про-
грама „Бизнис младих Србије“, Владимир Козбашић.   

Током манифестације одржана је презентација USAID Проје-
кта одрживог локалног развоја, који поред Министарства омлади-
не и спорта, програму „Бизнис младих Србије“ пружа финансијску 
подршку. На тој презентацији било је речи о стању и перспектива-
ма локалног тржишта рада на подручју међуопштинске сарадње.

О услугама НСЗ посетиоци су информисани кроз непосредну 
комуникацију на штанду Филијале НСЗ Нови Сад и путем инфор-
мативног материјала. На сајму је учествовала и једна приватна 
агенција за запошљавање.

	 М.	Милић	Ђорђевић

Новосадски сајам запошљавања

МЛАДИ У ФОКУСУ
Највеће интересовање незапослени су исказали за ангажовање у „Неопланти“ АД Нови Сад. На посебном штанду 

представљен је програм подршке за економско оснаживање младих „Бизнис младих Србије“, покренут као 
партнерска иницијатива Смарт колектива, Ерсте банке и НСЗ

Статистика
На евиденцији Филијале Нови Сад Националне служ-

бе за запошљавање, на крају септембра 2012. године било је 
29.731 лице. У укупном броју, жене учествују са 55,7 процената. 
Стручни радници чине 79 проценaта лица са евиденције, док је 
удео нестручних 21 проценат. Највише је радника са средњом 
стручном спремом (9.551 лице). Следећи по бројности су квали-
фиковани радници (6.215 лица), а затим лица са VII/1 степеном 
стручне спреме (5.042 лица).
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Упрвој половини 2012. године преко 200.000 становни-
ка Србије интересовало се за упис неког стручног курса 
или курса језика. Септембар је месец када већина школа 
врши упис, а интересовање за учење путем курсева вла-
да у популацији од 25 до 55 година. Иако у Србији свест 

о личном усавршавању кроз курсеве није висока, приметно је по-
већање интересовања за овакав начин стицања стручног знања. 
Европа, као и земље у комшилуку, далеко су испред Србије у овом 
начину образовања.

Који су курсеви најтраженији?
Анализа коју је спровео сајт „Курсеви“ (Kursevi.com), намењен 

избору и упису на курсеве, показала је да у Србији највеће интере-
совање влада за учење енглеског језика, за шта је заинтересовано 
20% посетилаца, сваког трећег посетиоца сајта интересовао је курс 
за књиговође, а онда следе курсеви за куваре. Међу најтраженији-
ма су и курсеви за рачуновође, фризере и руски језик. 

Послодавци ретко финансирају  
обуке запослених

Ипак, и поред очигледног интересовања, чињеница је да је 
цена пресудан фактор приликом уписа на неки курс. Већина - око 
70% посетилаца, курс или обуку финансира из сопственог џепа, 
док послодавци то чине у свега 10% случајева. С друге стране, у 
Бугарској 38% послодаваца је својим запосленима плаћало обуке, 
50% послодаваца је чинило исто у Великој Британији, док у Хрват-
ској обуке запосленима плаћа 22% послодаваца.

Шеф сајта „Курсеви“, Томислав Ћетковић, овако коментарише 
овај податак: „Међу послодавцима у Србији није развијена свест да 
су запослени најважнији ресурс сваке фирме, те су у страху да ће 
улагањем у обуку запослених бити на губитку, ако их они напусте. 
Са друге стране, за фирму је много скупље не улагати у обуку за-
послених и чувати неедукован кадар“.

Половина Европљана до посла долази уз 
помоћ неформалног образовања

С друге стране, Европљани су одавно схватили важност не-
формалног образовања. Послови будућности захтевају да се њима 
бави едукован кадар, те се концепту целоживотног учења у Европ-
ској унији придаје велика пажња. Према подацима сајта „Еурос-
тат“, који се бави статистичким подацима Европске уније, чак 50% 
младих Европљана стиче сертификате и улази на тржиште рада 

уз помоћ стручних курсева, бавећи се различитим професијама, од 
индустријских до послова у услужној делатности. У Србији, нажа-
лост, овај проценат износи свега 10%. Према анализи сајта „Кур-
севи“, мотиви за упис курсева су многобројни: веће могућности за 
проналазак посла, усавршавање језика због одласка у иностран-
ство, започињање сопственог посла, брже и лакше сналажење на 
рачунарима за припаднике старијих генерација, повећање перфор-
манси на послу и могућности за напредовање, а наравно постоје и 
лични мотиви за стицање нових знања. 

Европа и Србија:  
Колико су курсеви популарни?

Процене су да само 3% становништва Србије, старости између 
25 и 64 године, користи предности неформалног образовања, од-
носно уписује различите курсеве и обуке. То је мање од половине у 
поређењу са просеком Европске уније, чиме Србија долази на само 
дно лествице, подаци су сајта „Еуростат“.

„Један од већих проблема развоја неформалног и целоживот-
ног образовања јесте и недостатак систематског приступа (страте-
гија, правни и институционални аспекти). Процењује се да око 20% 
незапослених нема никакве квалификације, те је то главни узрок 
њихове мале могућности за проналажење посла“, закључио је Ће-
тковић.

Неформално образовање

ГДЕ ЈЕ СРБИЈА  
у односу на европу?

Међу послодавцима у Србији није развијена свест да су запослени најважнији ресурс сваке фирме. Страхују да ће 
улагањем у обуку бити на губитку, ако их радници после одређеног времена напусте

Најтраженији курсеви у Србији: 
•	 енглески језик	 •	 књиговодство
•	 кувар •	 веб дизајн
•	 фризер •	 рачуноводство
•	 масер •	 руски језик
•	 козметичар 	 •	 курс фотографије
•	 курс шивења

Проценат популације између 25 и 64 године која уписује и 
похађа обуке и курсеве

Европска унија 9.1%
Европа 7.9%
Велика Британија 19.4%
Швајцарска 30.6%
Шведска 24.5%
Бугарска 1.2%
Хрватска 2.0%
Мађарска 3.2%
Србија 3.0%
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Подручје Ниша је претходних година привукло велики 
број страних компанија које су уложиле своја средства 
у обнову привреде. Тиме су Нишлије добиле шансу да 
раде у великим компанијама, попут „Бенетона“, „Јуре“, 
„Дајтеха“ и других. Поред страних инвеститора, ства-

рању добре пословне климе погодује и развој малих и средњих 
предузећа којима треба пружити помоћ, јер се очекује да ће у 
наредном периоду она запошљавати највећи број радника. Добар 
пример је Пекара „Бранковић“, предузеће са дугогодишњом поро-
дичном традицијом, у коме су многи радници испекли свој занат.

„Након завршене средње пекарске школе пријавио сам се 
на евиденцију Националне службе за запошљавање. У договору 
са саветником укључио сам се у програм ‚Прва шанса‘. У почетку 
сам радио као помоћни радник, што ми је помогло да стекнем ис-
куство. Сада радим на изради бурека и веома сам задовољан“, ре-
као је Немања Стаменковић, који је и након истека програма остао 
у радном односу и ради у овој пекари већ три године.

Пекара „Бранковић“ има породичну традицију дугу више од 
125 година. Последњих десет година послују по модерним стан-
дардима, а у оквиру фирме имају 13 малопродајних објеката, 3 
франшизе и производњу. Власник пекаре, Бранко Бранковић, ис-
тиче да су планови да се фирма и даље развија и шири.

“У посети смо вредном предузетнику. Пекара повећава ниво 
и обим производње из године у годину, а што је најважније и број 
запослених. Из мале, породичне фирме, прерасли су у озбиљну 
компанију, у којој је тренутно запослено 213 радника. Треба нам 
што већи број оваквих послодаваца, како бисмо решили један од 
највећих проблема у држави, проблем незапослености”, рекао је 
приликом обиласка Пекаре „Бранковић“ државни секретар у Ми-
нистарству рада, запошљавања и социјалне политике, Зоран Ма-
ринковић.

Национална служба настоји да подржи све људе који имају 
добре предузетничке идеје и који у времену кризе отварају нова 
радна места. 

„Један од разлога за данашњу посету је успешна сарадња са 
овом компанијом, која траје већ неколико година. Највећи број 
радника, за које је Национална служба посредовала и помогла им 
да се запосле, наставила је да ради овде, па је значајан број људи са 
евиденције нашао стално запослење управо у Пекари ‚Бранковић‘. 
Кроз различите мере подстакли смо ангажовање људи у овом пре-

дузећу, као што су програм ‚Прва шанса‘, затим ‚Стручна пракса‘, 
подршка послодавцу за ново запошљавање. Посебно треба истаћи 
да је послодавац ове године запослио четири особе са инвалиди-
тетом, такође уз помоћ субвенција Националне службе. Фирма 
са дугом традицијом и породичним вредностима на овај начин 
је испунила своју законску обавезу, али и показала висок степен 
друштвене одговорности“, рекао је Дејан Јовановић, директор На-
ционалне службе за запошљавање.

     	 И.М.

Посао као породична традиција

тајна пословног Успеха 
поред страних инвеститора, стварању добре пословне климе погодује и развој малих и 

средњих предузећа којима треба пружити помоћ, јер се очекује да ће у наредном периоду 
она запошљавати највећи број радника. Добар пример је пекара „Бранковић“, предузеће са 

породичном традицијом дугом више од 125 година

Препознатљив бренд
Пекара „Бранковић“ има дугу породичну традицију, која 

датира још из 1885. године, када је Тодор Бранковић основао 
пекару и механу у приземљу старе породичне куће. Започео 
је свој посао на породичном имању, преко пута садашње цен-
тралне аутобуске станице у Нишу, где се и данас налази цен-
трала Пекаре „Бранковић“. Зачетник породичног посла Тодор 
Бранковић, прадеда је наследника и садашњег власника Бран-
ка Бранковића, генералног менаџера пекаре и једног од најус-
пешнијих предузетника у региону. Бранко је добитник више 
признања, а једно од њих је и „Привредник године“, додељено 
од стране Регионалне привредне коморе Ниш и општих стру-
ковних удружења предузетника. Данас ово предузеће важи за 
једну од најмодернијих пекара у региону.

У пекари се генерацијама преносе традиционални рецеп-
ти, са сталним проширењем асортимана, што је, уз модерну 
производњу између полуиндустријске и индустријске, обез-
бедило висококвалитетне производе који оправдавају препо-
знатљив бренд тржишта јужне Србије. У циљу даљег повећања 
обима пословања наставиће се са инвестицијама и новим за-
пошљавањима.

Пекара „Бранковић“ запошљава 213 радника различитих 
профила у производњи, малопродаји, менаџменту, управи, 
транспорту и складиштењу и одржавању. Тајна успеха је у по-
штовању традиције, добрим мајсторима, квалитетном репро-
материјалу и савременој технологији.

Рад Пекаре „Бранковић“ награђен је и многим признањи-
ма, као што су златна медаља на Међународном новосадском 
сајму пољопривреде, „Сабор пекара“ у Пећинцима, златна и 
сребрна тепсија на нишким „Бурекџијадама“ и многа друга.
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Добро је када незапослени добију прилику да на једном месту, 
у једном дану, предају радне биографије већем броју послодаваца. 
Тако повећавају шансе да дођу до посла. Од почетка године на овај 
начин посао је нашло више од 8 хиљада незапослених.

„Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, зајед-
но са Националном службом за запошљавање, до краја године спро-
вешће све предвиђене мере активне политике запошљавања. На-
стојаћемо да у наредном периоду обезбедимо већи обим средстава 
у буџету Републике Србије, како бисмо осигурали већи ефекат ових 
мера. Чињеница да само град Ниш има око 36 хиљада незапосле-
них, јасно указује на обавезу државе да се запошљавању приступи 
још озбиљније и незапосленост смањи на најмању меру. Потребно 
је у наредном периоду спровести оне мере које ће имати најбоље 
ефекте. Сајмови су се показали као добра мера у оквиру политике 
запошљавања, јер се захваљујући овим манифестацијама у просеку 
годишње запосли око 10 хиљада људи“, рекао је државни секретар 
у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Зоран 
Мартиновић, отворивши 23. по реду сајамску манифестацију, коју је 
организовала Филијала Ниш.

„Национална служба за запошљавање организацијом сајмова, 
али и кроз друге мере, убрзава процесе на тржишту рада. Сви мо-
рамо да се потрудимо да када постоји иједно слободно радно место 
оно буде што пре понуђено онима којима је потребан посао, плата 
и сигурност. Национална служба за запошљавање, и са скромним 
буџетом, предузима различите активности које не коштају много. 
Сајмови су једна од најјефтинијих мера, простор нас не кошта ништа, 
а дају одличне резултате“, рекао је Дејан Јовановић, директор Нацио-
налне службе за запошљавање. 

„Пословна клима у Нишу се полако поправља доласком ‚Бене-
тона‘, ‚Јуре‘. Међутим, да би се смањила велика незапосленост, поред 
привлачења страних инвеститора, потребна је и много већа подршка 
домаћим компанијама. Треба да буде пракса да државне институ-
ције помажу незапосленима да реше један од својих највећих про-
блема“, истакао је Јовановић.

На сајму су своје радне биографије могли да предају радници 
различитих струка. Најтраженији су били конфекционари, шивачи, 
текстилни радници, комерцијалисти, програмери, прехрамбени тех-
ничари, пекари, агенти осигурања и продавци. Такође, тражен је и 
већи број инжењера електротехнике и машинства. 

„Завршио сам електротехничку школу, и у потрази сам за по-
слом. Видим да данас има много послодаваца и надам се да ћу у 

разговору са њима успети да им покажем своје квалитете и да ћу 
наћи посао“, рекао је деветнаестогодишњи Иван, који прави своје 
прве кораке у свету рада. 

„Тренутно сам на докторским студијама на Правном факултету 
у Нишу. Већ годину дана сам без посла, и ово је добра прилика да 
дођем до послодаваца који траже правнике“, рекла је Марија, која 
своју шансу види у спремности за учење и усавршавање.

Највеће интересовање било је за рад у „Бенетону“, а нешто мање 
биографија предато је на штандовима других послодаваца, као што 
су: „Јумис“, „Хардер дигитал“, „Еко трејд БГ“, „Брашко“, „Сава“ осигу-
рање, „ЛМБ Софт“ и други.

Један од њих је и кооперант „Бенетона“ - „Планет систем МГ“. 
„Руководећи се позитивним искуством са прошлогодишњег сајма, 
одлучили смо да учествујемо и ове године. Тражимо 40 конфекцио-
нара, а радна места за особе које знају италијански језик су стално 
отворена“, рекла је Светлана Марковић, задужена за људске ресурсе 
ове фирме.

Један од послодаваца који су задовољни оваквим видом до-
ласка до радне снаге је и Пеђа Михаиловић, власник плесног клуба 
„Свинг“. „Тражимо специфичан, ускопрофилисан кадар, за рад у фит-
нес услугама. Желели смо да имамо ширу базу кадрова, избегнемо 
различите врсте препорука, и тако нађемо квалитетан кадар, што 
нам је Национална служба и омогућила“, наглашава Михаиловић.

И.М.

Немачка компанија „М Килт“ бави се 
производњом женске конфекције, а две 
трећине њене укупне производње одлази 
у извоз. Отварањем новог погона ове фир-
ме указала се потреба за запошљавањем 
нових радника, а уз помоћ општинске ло-
калне самоуправе и НСЗ, двадесет неза-
послених жена са територије Обреновца 
добиле су шансу да ступе у радни однос.

- У сарадњи са Саобраћајним преду-
зећем „Ласта“, Општина Обреновац је до-
говорила организовани превоз за раднице 
и то је наш део. Остало је на њима, да се 
покажу и да добро раде. Почетна плата је нешто преко двадесет 
хиљада динара бруто и то је минимум који могу да приме, а 
преко тога зарада се рачуна на норму, рекао је Мирослав Чу-
чковић, председник ГО Обреновац.

- Било је велико интересовање незапослених кројачица, 
јер у том занимању у Обреновцу већ дуго није било никаквог 
посредовања у запошљавању. Информисали смо више од 50 

кандидаткиња, а након пробног рада по-
слодавац се одлучио да у радни однос 
прими 20 жена које су се показале као нај-
боље. Наставићемо даљу сарадњу са овом 
фирмом и бићемо спремни да одговоримо 
на сваки њихов захтев за додатним радни-
цима, рекла је том приликом Берта Љубоја 
Балинт, руководилац обреновачке службе 
за запошљавање.

Потписујући уговоре о раду, нове 
раднице фирме „М Килт“ нису криле задо-
вољство. 

- После две године проведене на бироу 
ово ми много значи. Остало ми је пет година до пензије и надам 
се да ћемо и ми и компанија бити задовољни. Они са нашим 
радом, а ми са платама. Захваљујем се Општини Обреновац и 
Служби Обреновац НСЗ на овоме и верујем да ће у будућности 
бити још оваквих дешавања, рекла је Славка Тошић, једна од 
двадесет нових радница „М Килт“ компаније.

Н.Н.

Посао за 500 Нишлија

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ  
УЗ СКРОМНА УЛАГАЊА 

КРОЈАчИЦЕ ИЗ ОБРЕНОВЦА ДОБИЛЕ пОСАО

Нишки предузетници радо учествују на сајмовима запошљавања, што потврђује и 
прошлонедељна манифестација, на којој је 30 послодаваца понудило више од 500 слободних 
радних места. „Бенетон“ тражио 200 радника текстилне струке
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Достојанствен рад подразумева посао где се може за-
радити за пристојан живот, на коме се штите права 
радника и где постоји одговарајућа социјална зашти-
та. Достојан рад значи довољно радних места, пошто-
вање права радника, исте услове и могућности зараде  

 мушкараца и жена, социјални дијалог, право на синди-
кално организовање и спречавање експлоатације радника.

Криза угрожава права радника
Међународна организација рада (МОР) прогласила је 7. ок-

тобар Светским даном сигурног и достојанственог рада, који је 
глобална економска криза додатно угрозила. У поруци МОР се 
од твораца економске и социјалне политике тражи далеко више 
флексибилности и уређеније тржиште рада, на којем су милиони 
запослених изгубили радна места или се појавио појачани страх 
од губитка. Поред увођења шире лепезе флексибилних облика за-
пошљавања и праведнијег система уз мање оптерећење зарада, 
препоручује се и регулисање нове флексигурности. 

У Србији је данас мало оних који су задовољни послом који 
раде, зараде су мале, а права радника гарантована законима теш-
ко остварива у ситуацији у којој се привреда налази на рубу ег-
зистенције. Због тога би се требало озбиљно позабавити изменом 
Закона о раду, који је добар, али чије одредбе нису применљиве 
у пракси из бројних разлога, чињеница је са којом су се сложили 
учесници дебате „Достојанствен рад у Србији“, коју су организова-
ли Центар за демократију и Фондација „Фридрих Еберт“.

„Раст незапослености је континуиран, имамо ситуацију да је 
више од 50 одсто младих незапослено, а да 63,4 одсто чека на посао 
више од годину дана. Просечна нето плата за август била је 42.120 
динара, а тај просек зарада одржавају запослени у јавном сектору. 
Од јануара до јуна ове године било је укупно 15.650 инспекцијских 
надзора и пронађено је 3.000 непријављених радника, а донето је 
211 забрана рада. Да ли су ти људи остали на послу, то не знамо. 
Знамо само да се на наше одлуке реаговало, да је учињено како 
смо рекли, али проблем је што ми у Србији имамо 260 инспектора 
и што не можемо да пратимо шта се после дешава. Не можемо да 
знамо да ли људи који су враћени на посао и данас раде“, рекла је 
помоћница министра рада Радмила Катић Букумирић. Она је ис-
такла да су за поправљање ситуације неопходне комплексне мере 

и акциони план, као и измена радног законодавства, јер је акту-
елни закон донет 2005, а држава сада није исто што је била тада.

„На глобалном нивоу концепт достојанственог рада подразу-
мева отварање нових радних места, али и гарантована права рад-
ника, социјалну заштиту и промоцију социјалног дијалога. Оства-
рење ових глобалних циљева зависи пре свега од домаћих актера. 
Ту мислим на представнике Министарства рада, Самостални син-
дикат, УГС ‚Независност‘, али и Унију послодаваца Србије“, нагла-
сио је Јован Протић, координатор Међународне организације рада 
у Србији. Он је истакао да разговори са партнерима у социјалном 
дијалогу трају од јула и да би од јануара требало да почне при-
мена свега што је договорено, а што се односи, између осталог, на 
реформу пензијског система, безбедност и здравље на раду, али и 
запошљавање.

Мобинг све присутнији
Синдикати широм света поводом 7. октобра - Светског дана 

достојанственог рада, позивају на мобилизацију, организују до-
гађаје и активности, како би упутили апел за поштовање права за-
послених. Светски дан достојанственог рада се у Србији обележава 
већ четири године. Због велике конкуренције на тржишту рада, 
радници су све чешће изложени мобингу и кршењу радних права, 
али се плаше да то и пријаве, указују синдикати. 

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) спровео је истра-
живање о малтретирању на раду, у коме је наведено да је од 1.998 
испитаника 24 одсто изјавило да је било изложено малтретирању 
у последњих шест месеци.

„Уколико се посматрају само испитаници који су изложени 
малтретирању са учесталошћу од најмање неколико пута месеч-
но, може се рећи да је малтретирано 4,2 одсто испитаника“, наве-
дено је у саопштењу тог синдиката.

У СССС истичу и да се може закључити да је између 1,7 и 8,7 
одсто испитаника изложено малтретирању на раду на најмање 
недељном нивоу, као и да је у највећем броју случајева малтрети-
рање почело пре више од две године и још увек траје. У 67 одсто 
случајева особа која малтретира је надређени, а обично су малтре-
тирани испитаник и још неколико његових колега. Према истра-
живању, највећи број (60,8 одсто) малтретираних испитаника се не 
обраћа никоме за помоћ, јер се плаши последица и зато што, према 
њиховом мишљењу, не постоје механизми заштите од малтрети-
рања, док они који се обраћају за помоћ највише је траже од неког 
надређеног из радне организације (32,4 одсто).

Светски дан сигурног и достојанственог рада - 7. октобар

ФЛЕКСИБИЛНИЈЕ И  
УРЕЂЕНИЈЕ ТРЖИШТЕ РАДА

На глобалном нивоу концепт достојанственог рада подразумева отварање нових радних места, али и 
гарантована права радника, социјалну заштиту и промоцију социјалног дијалога. Остварење ових глобалних 

циљева зависи пре свега од домаћих актера

Први на удару
Према анкетама синдиката, више од осам одсто запосле-

них бар једном недељно изложено је мобингу, а 70 одсто је при-
суствовало мобингу. Најновији подаци о расту цена због суше и 
већег ПДВ-а говоре да је и онима који раде потребна просечна 
зарада за плаћање рачуна.

Организације окупљене у Акцију за достојанствен рад 
указале су на висок степен кршења права у области рада у Ср-
бији Процене говоре да данас „на црно“ у Србији ради између 
300.000 и милион грађана, да више од 60.000 запослених за 
свој рад месецима не добија плату, а пробни рад се злоупо-
требљава и користи као средство бесплатног рада. 

„Проценат оних који раде ‚на црно‘ смањује се само због 
тога што се послодавци најпре одлучују да отпусте радника 
за кога не плаћају доприносе, јер нису у обавези да исплаћују 
отпремнине. То нам довољно говори о томе колико лоше стоје 
послодавци“, истакла је Радмила Катић Букумирић, помоћни-
ца министра рада.
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Тешко до законских решења
Истраживање је показало и да 11,5 одсто испитаника тренут-

но нису жртве малтретирања на раду. Они су изјавили да су током 
свог радног стажа били злостављани, док седам одсто, који нису 
жртве, тврде да су били сведоци малтретирања на раду.

Савез самосталних синдиката Србије истраживање је спровео 
уз подршку Института за психологију Филозофског факултета у 
Београду, а узорак је укључивао испитанике оба пола, из јавног 
и приватног сектора, из различитих радних организација, испи-
танике са једним месецом радног стажа, као и оне са више од 40 
година радног стажа.

Мобинг, који у скоро 70 одсто случајева чине послодавци, 
тешко је доказати, а мање од једног промила починилаца до сада 
је судски кажњено. Жељко Веселиновић, председник УСС „Слога“, 
каже да радници раде за мале плате, које касне, а немају готово 
никакве услове рада, често и без ХТЗ опреме.

„Притиснути су са свих страна и онда видите да у Србији да-
нас нема достојанственог рада. Такав рад постоји још само у неким 
државним установама, зато што у њима важе неки колективни 
уговори“, каже Веселиновић.

Захтеве радника тешко је претворити у законска решења због 
лошег социјалног дијалога у Србији. Тек доношењем Закона о син-
дикатима или изменама Закона о раду, радници могу добити веће 
могућности да промене услове рада набоље. 

Свест о безбедности и превентиви 
Привредна комора Београда, УСАИД и шест невладиних орга-

низација окупљених у Акцију за унапређење услова за достојан-
ствен рад, представили су пројекат „Достојанствен рад за свакога“, 
у циљу подизања свести о поштовању свачијег живота и Уставом 
гарантованих постулата.

Учесници скупа „Црно на бело - безбедност и здравље на 
раду“, који је крајем септембра одржан у Привредној комори Бе-
ограда, нагласили су да је пут ка достојанственом раду и животу 
свакога у Србији свест о безбедности и здрављу на радном месту и 
ниво превентиве на свим друштвеним нивоима.

Директорка Управе за безбедност и здравље на раду, Вера 
Божић Трефалт, навела је да у просеку у Србији годишње смртно 
настрада око 40 запослених, више од 1.000 особа доживи тешку, 
а око 2.000 лакшу повреду на раду. Она је изразила уверење да 
овај посао раде „људи са срцем и знањем“ и поручила да је добро 
што су коначно и послодавци спознали да морају примењивати 
правила и да инвестиција у безбедност радника није трошак, већ 
инвестиција у здравље и радно место.

„Много је урађено у једној области - доношењу прописа, али 
пракса још говори о смртним случајевима на раду. И даље је стан-
дард два смртна случаја на годишњем нивоу на 100.000 запосле-
них“, прецизирала је Вера Божић Трефалт и нагласила да је стан-
дардизован солидан Закон о безбедности и здрављу на раду, који 
садржи и 17 подзаконских прописа Европске уније, да је у фази 
завршетка посао око јединственог регистра повреда на раду, да је 
у домену подизања свести радника дошло до напретка, смањен је 
број повреда услед поштовања прописа о ношењу средстава заш-
тите.

„Већ 1. јануара 2013. почеће са применом и закон према којем 
сви који проводе више од четири часа испред екрана морају да 
буду подвргнути одговарајућој лекарској контроли. Радимо на по-
бољшању услова за раднике у контакту са хемикалијама, буком, 
канцерогенима, мутогенима... У току је и рад на изради национал-
не стратегије у овој области за период 2013-2017“, навела је Божић 
Трефалт.

Црно на бело
У име Уније послодаваца Србије, Зоран Пуношевац је истакао 

да је улога Уније у дефинисању и имплементацији стратегије и ак-
ционог плана безбедности и здравља на раду у Србији. 

„Сарадња владе и послодаваца је важна. Од 2005. године беле-
жимо побољшање безбедности у условима рада. Морамо да учимо 
из искустава других, унапређујемо законску регулативу. Главни 
услови за успешно управљање/унапређење безбедности су ис-
куство, знање, свест, сарадња и бирани, уиграни мултидисципли-
нарни тимови“, оцена је Пуношевца.

Пројекат „Достојанствен рад за сваког“ има за циљ да мотиви-
ше запослене да се кроз мреже подршке и конкретне акције боре 
гласније за поштовање својих права у сфери рада, потврдиле су на 
панелу генерална секретарка Привредне коморе Ивана Зељковић 
и координаторке, односно саветнице на пројекту, Бојана Ружић и 
Анђелка Марковић.

Марковићева је нагласила да је четрнаестомесечни пројекат 
стартовао у фебруару, да је његов фокус на лошим условима на 
раду, проблемима у пракси, примени закона, општој атмосфери 
ћутања о проблемима. Како је оценила, подизањем свести и пове-
зивањем свих важних актера (државе, послодаваца и запослених), 
ради се на стварању широке подршке за агенду достојанственог 
рада, једног од важних услова за друштвено-економски развој. 

„Очекујемо и желимо да грађани буду информисани и охраб-
рени у борби за своја права, да унапредимо правни оквир, при-
купимо индивидуална сведочења. Постављање портала www.
crnonabelo.com има важно место у читавом пројекту“, истакла је 
Анђелка Марковић.

А.Б.

Ко сноси терет кризе
Радници нису проузроковали ову кризу и трошак тре-

ба да поднесу банке, а не незапослени - констатовано је у Бе-
ограду, на међународном скупу Интернационале радника 
грађевинарства и дрвета. Они подржавају захтеве Европског 
синдикалног покрета за јачање солидарности међу грађани-
ма, посебно младих, пензионера и жена. Циљеви су значајни 
- одрживи раст, увођење пореза на финансијске трансакције, 
развој одрживе и динамичне привреде, као и већа социјална 
координација и транспарентност, како би се спречио социјални 
дампинг и падање зарада. Порука је јединствена - не мерама 
штедње и несигурним радом. 

Општа криза је посебно погодила грађевинску и дрвну ин-
дустрију, у којој је у свету било ангажовано око 150 милиона 
особа, али је око 40 милиона изгубљено или у озбиљној ситу-
ацији пред гашењем. Ове године у Европи ће посао изгубити 
око милион, а наредне две године још милион до два запосле-
них, у ове две стратешке привредне гране. Грађевина је једна 
од најугроженијих привредних делатности, али у драматичној 
ситуацији су и текстилна, аутомобилска, машинска и друге ви-
талне гране.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

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

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
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

адресе филијала нсЗ

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац
Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

поКрајинс
слУжба За
Запошљавањe

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрајинс
слУжба З
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 

Косовска 

тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Ваљево
Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18

Крушевац
Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац
11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац
Шумадијска 31
тел. 012/538-100

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

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)




