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СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 
ЗА ИСТИМ СТОЛОМ
Да ли је постојеће радно законодавство успело да заштити 
интересе запослених или је један од генератора рада на црно, са 
свим последицама које доноси неформална економија

евРопска недеља малих и  
сРедњих пРедузећа

ТАЈНА УСПЕХА
Напорним радом и јасном стратегијом, без обзира на пол, 
године и образовање, сваки предузетник има шансу да 
постане међународни шампион

Шта не би тРебало да питате послодавца

ПИТАЊА КОЈА ВАС 
ОТКРИВАЈУ
Иако је равнотежа између посла и приватног живота сада у 
фокусу, раним инсинуацијама на ову тему само ћете указати 
послодавцу да на прво место стављате сопствене потребе, 
занемарујући компанијске
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ЗАШТИТА ПРАВА
Да ли је постојеће радно законодавство успело да заштити 

интересе запослених или је један од генератора рада на црно, 
са свим последицама које доноси неформална економија, прво 
је питањe на којe су покушали да одговоре учесници недавно 
одржане расправе о радном законодавству и државном буџету 
Србије. Радних места је све мање, законом гарантована права 
запослених у пракси се не примењују исто у реалном делу при-
вреде и у државним и јавним предузећима. Синдикално орга-
низовање и заштита права радника, уз часне изузетке, готово и 
не постоје у највећим домаћим компанијама у приватном секто-
ру. Да социјални дијалог у Србији ипак постоји и да чак има и 
конкретне предлоге за излазак из кризе, доказали су Уједињени 
грански синдикати „Независност“ и Унија послодаваца Србије, 
усвојивши заједничку платформу, којом се влади предлаже низ 
економских и социјалних реформи, неопходних за излазак Ср-
бије из дубоке економске и социјалне кризе.

Обележавање Међународног дана сеоских жена - 15. ок-
тобра, има за циљ да бар једном годишње жене са села доведе 
у светло интересовања и подсети друштво колико им дугује. По-
водом Дана сеоских жена представљена је новооснована Мрежа 
жена у руралном развоју, настала као одговор на потребу да се 
побољша квалитет свакодневног живота у селима у Србији, и да 
се жене на организован начин укључе у одлучивање о развоју 
села, да се њихове потребе и потенцијали препознају кроз адек-
ватне политике руралног развоја, и на локалном и на национал-
ном нивоу.

Пет година након извештаја „Мучење као лечење“, који је 
Disability Rights International објавила у новембру 2007. године, 
локални тим ове организације - Иницијатива за права особа 
са инвалидитетом (MDRI-S), са партнерима објављује нови из-
вештај, под називом „Склоњени и заборављени - сегрегација и 
занемаривање деце са сметњама у развоју и одраслих особа са 
интелектуалним тешкоћама у Србији“. Извештај описује децу и 
одрасле који живе у изолацији, без икаквих садржаја, и указује 
на ускраћивање медицинског третмана, злоупотребу лекова и 
употребу физичког спутавања. У извештају се истиче да једи-
на стварна заштита права људи који се сада налазе у институ-
цијама јесте излазак из њих, јер установе никада неће моћи да 
у потпуности обезбеде поштовање свих људских права. Пошто 
је то немогуће, треба предузети мере да се деци са сметњама у 
развоју и одраслима са интелектуланим и менталним тешкоћа-
ма пружи максимална заштита, уз поштовање приватности, 
личних жеља и потреба, и то првенствено пружањем адекватне 
бриге и активним укључивањем у друштво. Фокус унапређења 
треба да буде преусмерен са зграда, физичких услова и ширења 
видова смештаја на добробит корисника и слободу кретања, жи-
вот у заједници, алтернативне облике смештаја, интеракцију са 
друштвом, учење вештина и организацију рада која ће све то 
моћи да испрати.

Сезона јесењих сајмова запошљавања у пуном је јеку и то-
ком протекле две недеље, широм Србије, незапослени грађани 
су имали веће шансе да дођу до посла. Ове недеље, тачније 25. 
октобра, сајмови запошљавања биће организовани у Пожаревцу, 
Бачкој Паланци и Пироту, а 26. октобра у Трстенику и Врању.

    Редакција



Европска недеља малих и средњих предузећа

Напорним радом и јасном 
стратегијом, без обзира 
на пол, године старости 

и образовање, сваки 
предузетник има шансу 
да постане међународни 

шампион

Прва европска недеља МСП у Србији одржана је пре 
две године, као иницијатива Европске комисије која 
промовише предузетништво, а због добрих ефеката 
настављена је и наредних година. Реализује се у ок-
виру CIP (Competitiveness and Innovation Framework 

Programme) програма Европске уније, а ове године се одржава 
у Србији у периоду од 15. до 21. октобра. Један од циљева ове 
манифестације је да промовише предузетништво и инспирише 
више европских грађана да овај концепт сматрају одрживом 
опцијом у својој каријери.

Пројектом је предвиђена партиципација 37 држава Европе, 
које делегирају по два национална координатора из владиног 
сектора и из области бизнис асоцијација. Европска комисија је 
прихватила учешће Србије у овој иницијативи, иако није члани-
ца Европске уније.

Министарство финансија и привреде и Привредна комора 
Србије, у сарадњи са компанијом “Елекс комерц” из Београда, 
организовали су стручни скуп о примени науке у области ма-
лих и средњих предузећа и предузетништва, као централни до-
гађај у оквиру Европске недеље МСП 2012. Тема скупа била је 
сарадња науке и привреде, у функцији интернационализације 
малих и средњих предузећа. Након поздравних говора и пре-
давања о трансферу знања и технологија из науке у привреду, 
представљена је брошура Европске комисије „Тајна успеха“, о 
најбољим предузетницима из 37 држава Европе за 2012. годину. 
У публикацији је представљено 37 малих и средњих предузећа, 
која су постигла успех на међународној сцени. Победнички пре-
дузетници не само да илуструју успешне примере европских 

МСП, која се успешно такмиче у широком спектру сектора у ино-
странству, већ су и примери да напорним радом и јасном страте-
гијом, без обзира на пол, године старост и образовање, свако има 
шансу да постане међународни шампион, истиче се у брошури.

Према расположивим подацима, до сада само једна четвр-
тина европских малих и средњих предузећа извози ван граница 
своје матичне земље. Путовање кроз неке од успешних прича 
представљених у брошури, илуструје да кључну улогу у интер-
национализацији може да игра успех малог бизниса.

Брошура, објављена поводом Европске недеље малих и 
средњих предузећа 2012, садржи и завршни одељак под нази-
вом „Развиј своју пословну идеју“, у којем је представљено шта 
све потенцијални предузетник мора да размотри: како развити 
бизнис план, нацрт пословног плана, као и шеме и информа-
ције о томе које врсте подршке предузетници могу добити од 
европских институција. До интернационализације, саветује се, 
може се доћи ако имате добро осмишљене пословне односе са 
страним партнером, добро развијене међународне кооперантске 
односе или међународне техничке кооперације.

Мала и средња предузећа у Србији треба да представљају 
основ будућег раста бруто домаћег производа (БДП) и смањење 
стопе незапослености у Србији. Овај сектор је у транзиционим 
економијама један од носећих стубова привреде. Недовољна 
конкурентност МСП у Србији има значајан утицај на низак БДП 
и високу стопу незапослености. У претходној деценији у Србији 
је дошло до значајног раста МСП. Иако подаци указују на велики 
значај сектора МСП у нашој земљи, упоредна анализа у односу 
на земље чланице ЕУ указује на постојање знатног простора за 
повећање удела овог сектора у укупној привреди Србије. Наиме, 
у 27 земаља чланица ЕУ чак 99,8 одсто укупног броја предузећа 
припада сектору малих и средњих предузећа, при чему је у 
овим фирмама, у којима се ствара око 60 одсто додате вредности 
земаља ЕУ, запослено око 67 одсто од укупног броја запослених 
у предузећима. Из тога произилази да би у наредном периоду 
привредни раст у Србији требало да буде заснован, пре свега, на 
брзом расту сектора малих и средњих предузаћа, те повећању 
његовог удела у укупном броју запослених и додатој вредности. 

СМЦ (Извор: Кућа добрих вести)

ТАЈНА УСПЕХА

Признање за изузетне резултате
Агенција за страна улагања и промоцију извоза Србије 

традиционално бира и награђује предузећа и предузетнике 
који постижу изузетне резултате у извозу. Прошле године у 
категорији малих и средњих предузећа посебно признање до-
била је компанија „Елекс комерц“, која извози опрему за произ-
водњу радиоизотопа и радиофармацеутике на тржишта Бел-
гије, Немачке, Швајцарске, САД, Русије и при томе сваке године 
удвостручује свој извоз. 

Главне делатности су развој, пројектовање и производња 
уређаја за производњу радионуклида и технолошке опреме 
за производњу радиофармацеутика и пуни консалтинг у тим 
областима, инжењеринг - пројектовање, испорука и монтажа 
опреме.
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Сеоске жене широм света играју важну улогу у обезбеђи-
вању хране и развоју сеоских подручја. Међутим, оне често 
не располажу никаквом имовином, те не могу да обезбеде 
кредите за започињање сопственог посла, проширење ус-
луга којима се баве, обуке или образовање. Њихов допри-

нос је од виталног значаја за друштво, али пролази углавном нео-
пажено. Међународни дан сеоских жена - 15. октобар тежи да ово 
промени, тако што ће бар једном годишње жене са села довести у 
светло интересовања, да подсети друштво колико дугује сеоским 
женама и да им ода признање за тај рад. 

Овај дан, између осталог, обележен је и конференцијом за 
штампу у боградском Медија центру, на којој је представљена ново-
основана Мрежа жена у руралном развоју (ЖУРР), чије формирање 
координира Асоцијација за женску иницијативу - АЖИН. 

„Мрежа је настала као одговор на потребу да се побољша ква-
литет свакодневног живота у селима у Србији, и да се жене на орга-
низован начин укључе у одлучивање о развоју села, да се њихове 
потребе и потенцијали препознају кроз адекватне политике рурал-
ног развоја, и на локалном и на националном нивоу“, нагласила 
је Јелена Бакић, координаторка пројекта Мрежа жена у руралном 
развоју Србије. Она је подсетила да је до сада разговор обављен са 
представницима 35 различитих организација, у преко 20 градова 
Србије, који ће се укључити у ову вишесекторску мрежу. Ова мре-
жа део је Мреже жена у руралном развоју Југоисточне Европе (SEE 
WORD), што представља одличан оквир за заједничко деловање у 
областима руралног развоја.

„Мрежа покушава да повеже све актере који већ раде у рурал-
ном развоју, било да је реч о појединцима или организацијама и ин-
ституцијама и створи базу података која ће нам помоћи у даљем 
организовању и раду. Мрежа ће бити платформа за размену инфор-
мација, идеја, искустава и ресурса. У крајњој инстанци, желимо да 
припремимо руралне заједнице, а посебно жене које у њима живе и 
раде, да учествују у програмима руралног развоја ЕУ. Од посебног 
ће значаја бити Лидер програм, који би требало да буде активан од 
2016. године и који представља специфичан приступ руралном раз-
воју“, нагласила је Александра Владисављевић, сарадница Мреже 
жена у руралном развоју Србије. Она је подсетила и да је сарадња са 
институцијама веома битна, посебно са механизмима за родну рав-
ноправност, који су развијени на националном и локалном нивоу. 

„Жене на селу су често вишеструко дискриминисане и треба им 
омогућити да се више образују, да имају бољу здравствену зашти-
ту, да их заштитимо од насиља и да их подржимо да искористе све 
своје вештине и знања, како би постале економски независне. Упра-
ва за родну равноправност кроз конкретне пројекте жели да оснажи 
економски положај жена на селу. Уз помоћ наших иностраних парт-
нера покренули смо низ пројеката за развој сеоског туризма, као и 
отварање електронских клубова жена на селу, а у циљу промоције 

родне равноправности реализовали играно-документарни серијал“, 
нагласила је Мира Марјановић, саветница у Управи за родну рав-
ноправност при Министарству рада и социјалне политике Владе РС.

Активности једне од чланица Мреже представила је Марија 
Гајицки, координаторка организације „Војвођанка - Регионална 
женска иницијатива“ из Новог Сада. Она је нагласила да је на бази 
истраживања о потребама жена на селу креирана нова Стратегија 
руралног развоја, у чијем је центру заступљена и едукација, по-
себно у домену писања пројеката. Гајицки је указала и на потребу 
за сарадњом и повезивањем, како би се променила поражавајућа 
чињеница да већина ових жена никада није изашла из свог села. 

Добар пример жена које су узеле ствари у своје руке и свој рад 
учиниле видљивим је Задруга „Здравчица“ из околине Ужица. Жене 
су се организовале како би себи олакшале бављење послом који су 
изабрале и лакше пласирале своје производе, а вишак робе обрађују 
у радионици задруге. 

Многе невладине организације које су последњих година ис-
траживале положај жена на селу, не само у Србији, него на целом 
Балкану, дошле су до закључка да је мушко-женски однос остао уг-
лавном исти као и пре 200 година. У патријархалном моделу поро-
дице власт има најстарији мушки члан, а имање се преноси на зета, 
а не на ћерку. Истраживање Групе за развојну иницијативу „Секонс“, 
које је спроведено пре неколико година, показало је да жене у Ср-
бији не поседују готово никакву имовину и да је у 89,5 одсто слу-
чајева власник имања мушкарац. Овој појави би требало посветити 
посебну пажњу, с обзиром на чињеницу да рурална домаћинства 
која поседују мање од једног хектара земље чине 70 одсто сиромаш-
них. Забрињава и чињеница да већина ових жена нема социјалну, 
ни здравствену заштиту, лече се саме и немају право на пензију.

Ово истраживање је показало да је 44 одсто жена раније било 
запослено углавном у индустрији, трговини и угоститељству. Ста-
тус домаћице и „помажућег члана домаћинства” најчешће није 
њихов избор, већ нужда. Упркос томе, већина испитаница не пока-
зује интерес да се запосли изван породичног газдинства. Тек једна 
четвртина жена активно тражи запослење, а само 20 одсто њих је 
спремно да се упусти у предузетништво и самостални посао. Са 
друге стране, веома су заинтересоване за удруживање у задруге, 
па би се чак две трећине жена укључило у пољопривредну задругу 
или би је основале са другим женама из села. 

Истраживање је показало да у Србији 65 одсто жена у сезони 
пољопривредних послова раде дуже од прописаног пуног рад-
ног времена, без дана одмора. Њихов радни дан почиње са првим 
зрацима сунца, а пре него што почну са копањем њиве или неким 
другим сезонским послом, морају да припреме доручак за целу по-
родицу, спреме децу за одлазак у школу и нахране многобројне жи-
вотиње. Подела на мушке и женске послове готово да и не постоји 
и оне обављају и тешке физичке послове, јер су стално у кући и од 
њих се то очекује. 

А.Бачевић

Међународни дан сеоских жена - 15. октобар

Жене на селу су вишеструко дискриминисане. Треба им омогућити да се више образују, да имају 
бољу здравствену заштиту, подржати их да искористе све своје вештине и знања, како би постале 

економски независне

ЖЕнЕ и рУрални раЗвој
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Програм интегрисане подршке иновацијама

Србији су потребне нове идеје и замајац који ће покренути производњу и отворити нова радна 
места. Предузећа ће имати прилику да уз подршку домаћих и страних консултаната реализују 
иновативне активности, повећају ефикасност пословања и профитабилност

РАЗВОЈ ИНОВАТИВНОГ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Ко може да се пријави
За подршку Програма за унапређење иновација могу да 

се пријаве предузећа која се баве производњом производа или 
пружањем услуга у следећим секторима:

- производња основних фармацеутских производа и пре-
парата

- производња рачунара, електронских и оптичких произ-
вода

- производња хемикалија и хемијских производа
- производња електричне опреме; машина и опреме; мо-

торних возила, приколица и полуприколица, као и остале 
опреме за транспорт

- производња производа од гуме и пластике; осталих не-
металних производа, основних метала и металних про-
извода, осим машина и опреме

- издавачка делатност (укључујући и издавање софтвера)
- телекомуникације
- рачунарско програмирање, консултантске и повезане де-

латности
- остале информационе услужне делатности
- производња прехрамбених производа.

Документа за пријављивање могу се преузети у просто-
ријама Програма интегрисане подршке иновацијама или на 
веб-сајту www.iisp.rs - Регистрација за подршку. Рок за пријаву 
је 15. новембар 2012.

Унапређење квалитета
Програм се заснива на развоју и унапређењу квалитета 

стандарда иновативних услуга на националном и локалном 
нивоу. Основна сврха Програма интегрисане подршке инова-
цијама је истраживање, дефинисање и унапређење квалитета, 
обима и доступности институционалних капацитета, у циљу 
ефикасније подршке иновацијама у сектору малих и средњих 
предузећа, као и побољшање инструмената за финансирање 
иновативних активности у малим и средњим предузећима.
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Сви учесници су се сложили само у оцени да је стање на 
тржишту рада веома неповољно, посебно у протекле че-
тири године, откад је криза узела маха. Радних места је 
све мање, а за сада је и мало инвеститора спремних да 
улажу и запошљавају људе. Законом гарантована права 

запослених у пракси се не примењују исто у реалном делу привре-
де и у државним и јавним предузећима. Синдикално организовање 
и заштита права радника, уз часне изузетке, готово и не постоје у 
највећим домаћим компанијама у приватном сектору. Проблеми у 
у пракси постоје и када је реч о законској регулативи која регулише 
спречавање мобинга. С друге стране, парафискални намети везани 
за зараде запослених подижу цену запошљавања у Србији, а неки 
од учесника расправе су проценили да има много проблема и у 
примени правне регулативе и да је постојеће радно законодавство 
економски неодрживо. 

Да би се неповољни трендови барем зауставили, неопходно је 
успостављање истинског социјалног дијалога и обавезног консен-
зуса између послодаваца, синдиката и државе, али и побољшање 
законодавства, које би помогло у развијању здравијег привредног 
амбијента.

Без много оптимизма
У вези са могућностима превазилажења евидентних про-

блема на тржишту рада, до изражаја су дошле и велике разлике 
у мишљењу представника социјалних партнера на поменутој рас-
прави. 

„У озбиљним смо проблемима“, нагласио је државни секретар 
у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Зоран 
Мартиновић. Чињеница да је на евиденцији Националне службе 
за запошљавање 750.000 људи, при чему је забележен и пад броја 
запослених од 11%, била је разлог да Министарство рада затражи 
повећање буџета за активне мере запошљавања у 2013. години.

„Настојали смо да обезбедимо више новца, јер је то неопход-
но, али нисмо успели. За активне мере запошљавања и наредне 
године биће издвојено 3,4 милијарде динара, баш као и прошле“, 
нагласио је државни секретар. Набрајајући шта је до сада урађено 
на плану побољшања радног законодавства, Мартиновић је наја-
вио и планове за убудуће. 

„Радна група је већ припремила нови Закон о штрајку, јер акту-
елни важи још од 1996. Ипак, суштина је у изменама Закона о раду“, 
истакао је Мартиновић. Међу захтевима за измену овог закона, како 
је нагласио, налазе се и они који се тичу исплате отпремнина, проду-
жетка рада на одређено са једне на три године, увођење флексибил-
них послова, оснивање агенције за привремено запошљавање. 

Помоћница министра рада, Радмила Букумирић Катић, потвр-
дила је да је нужно променити Закон о раду из 2005. године, јер пре-
ма њеним речима, Србија сада и тада није иста земља. Истичући да 
је до сада доста урађено, усвојен је Закон за мирно решавање радних 
спорова, Закон о спречавању злостављања на раду, Закон о волон-
тирању, а у припреми је и нови Закон о штрајку, Букумирић Катић 
је нагласила да макроекономски амбијент тренутно не улива много 
оптимизма, али да би реформе на тржишту рада, уз повећање ин-
вестиција, могле да отворе нова радна места. 

„На држави је да обезбеди амбијент и радну снагу“, нагласила 
је помоћница министра рада, запошљавања и социјалне политике. 
Говорећи о проблемима у законодавству, Букумирић Катић је по-
менула и недовољно добар социјални дијалог, али и вишегодишњу 
неспособност државе да утврди репрезентативност синдиката и по-
слодаваца.

На истом задатку
Бројне примедбе у вези са планираним изменама Закона о 

раду имали су представници синдиката. Потпредседник Савеза 
самосталних синдиката Србије, запослен у „Фијату“, Зоран Ми-
хајловић, велики проблем види у томе што су измене о којима су 
говорили представници Министарства рада, донете и планиране 
под утицајем ММФ, али и страних инвеститора који желе да добију 
јефтину радну снагу.

„Ко ће заштити раднике?“, запитао се Михајловић, уз напомену 
да у његовој компанији синдикат добро функционише, попут оних 
у јавном сектору, али да су нпр. радници „Јуре“ у Рачи у великом 
проблему, јер им послодавац не дозвољава синдикално организо-
вање.

Да ли је постојеће радно законодавство успело да заштити интересе запослених или је један од 
генератора рада на црно, са свим последицама које доноси неформална економија, прво је питањe на којe 

су покушали да одговоре учесници недавно одржане расправе у организацији Данас конференс центра

Расправа о радном законодавству и државном буџету Србије

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 
ЗА ИСТИМ СТОЛОМ
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“Синдикални лидери у ‚Јури‘ су добили отказе, а држава их 
није заштитила. Сви ти послодавци врло поштују законе у земља-
ма из којих долазе, али овде су видели да могу да раде шта хоће“, 
напоменуо је Михајловић.

„Не можемо условити раднике и тражити да изађу на улице 
кад не можемо да их заштитимо, а не можемо да их заштитимо 
не зато што немамо добре законе, већ због тога што се они не при-
мењују. Држава нема механизме да све то прати и санкционише“, 
рекла је Злата Зец, извршна секретарка Уједињених гранских син-
диката „Независност“. „Људи не излазе на улице да се боре за своја 
права, зато што су у страху и зато што се боје да ће остати и без ово 
мало хлеба што имају“, закључила је Злата Зец. 

Право на рад кроз визуру послодавца представила је Гордана 
Груборовић, из Привредне коморе Београда. Она је пореску поли-
тику државе оценила као поприлично ригидну, подсећајући да се 
прави велика разлика између јавног и приватног сектора. „Измене 
закона су неопходне, баш као и утврђивање репрезентативности. 
Сви смо на истом задатку и тога треба да постанемо свесни што 
пре“, нагласила је Груборовићева.

Адвокат Миодраг Вуковић сматра да је велики проблем што 
се код нас једнако опорезују високе и ниске зараде. „Велики део 
дохотка на основу рада остварује се у сивој зони, што је, наравно, 
велики удар на државни буџет. Утицај који порески систем има је 
велики и може да буде извор проблема, али и извор решења. Пи-
тање је шта је од та два код нас“, рекао је Вуковић и подсетио да је 
у Србији порез на зараду 70 одсто, у Хрватској 55, док је европски 
просек око 40 одсто. 

Низак ниво солидарности
Да социјални дијалог у Србији ипак постоји и да чак има и кон-

кретне предлоге за излазак из кризе, доказали су Уједињени гран-
ски синдикати „Независност“ и Унија послодаваца Србије (УПС), 
усвојивши заједничку платформу, којом се Влади предлаже низ 
економских и социјалних реформи, неопходних за излазак Србије 
из дубоке економске и социјалне кризе. 

Платформа ће бити упућена Влади и министарствима, а оче-
кује се да стигне и препорука Европске комисије, која ће тај до-
кумент подржати, речено је на конференцији за новинаре у бео-
градском Медија центру. Рецензент заједничких мера за излазак 
из кризе, Петар Ђукић, професор Универзитета у Београду, рекао је 
да је Србија већ неколико година у рецесији, а до краја ове године 
имаћемо за 70 одсто мањи бруто домаћи производ (БДП) него 1989. 
године, уз високу стопу незапослености, која је већ сада око 27 од-
сто. Ђукић сматра да се ни 2013. домаћа привреда неће извући из 
кризе, већ тек у наредне три године, због чега Србији треба социјал-
ни дијалог између синдиката и послодаваца и консензус око плана 
одрживог развоја.

Потпредседник УГС „Независност“, Зоран Стојиљковић, оценио 
је да у Србији није могуће организовати масовне социјалне проте-
сте као у Грчкој или Шпанији. „За то постоји више разлога, међу 
којима и тај што је ниво солидарности међу грађанима страшно 
опао са развојем кризе. У Србији је присутан веома велики страх 
од губитка посла, који је према истраживањима највећи у региону 
и међу највишима у свету. Осим тога, на овом простору не постоји 
нека посебна традиција аутономних синдикалних борби, а и грађа-
ни немају свест за успешне протесте“, навео је Стојиљковић. 

Председник Уније послодаваца Србије, Небојша Атанацковић, 
очекује да ће се, у најбољем случају, домаћа привреда опоравити 
крајем 2013. године и доћи на ниво развијености с почетка 2012. 
године, истакавши да морамо да се навикнемо да трошимо само 
онолико колико имамо, односно, колико производимо. 

Представник сектора за привреду УПС, Драгољуб Рајић, навео 
је да Србија данас има 276.000 запослених у производњи, што је на 
7,4 милиона становника однос 25 према један и што Србију сврста-
ва на ниво развијености неких афричких земаља.

„Један од приоритетних задатака владе мора да буде при-
влачење страних инвеститора. Влада ту није потребна као гарант 
страних инвестиција, већ да створи адекватно окружење, на осно-
ву којег ће улагачи из иностранства доћи у нашу земљу“, објаснио 
је Рајић. Потребно је што више стратешких партнерстава, јер се на 
тај начин добијају нове технологије, нова радна места и обезбеђују 
нова тржишта за пласман производа. Рајић сматра да је за успеш-
није пословање привреде неопходно основати развојну банку, која 
ће новац усмеравати ка компанијама које имају највише шанси да 
успеју, јер би усмеравање повољних кредита ка великим јавним 
предузећима било промашај. 

     СМЦ

Мрежа против сиромаштва
Истраживање Института за социолошка истраживања 

Универзитета у Београду, о социо-економском положају до-
маћинстава, показало је да у Србији долази до убрзаног оси-
ромашења и значајног погоршања услова живота великог дела 
становништва, саопштила је „Мрежа против сиромаштва - Ср-
бија“. Мрежа је позвала Владу Србије да у борби против сиро-
маштва и социјалне искључености своје капацитете што више 
усмери на оживљавање привредног раста и повећање запос-
лености, као и да академску заједницу и грађански сектор у 
потпуности укључи у креирање одрживе стратегије економ-
ског развоја земље. 

Сложена скала материјалног положаја, која садржи неко-
лико показатеља прихода, потрошње и имовинског стања, како 
наводе из Мреже, указује на тренд погоршања материјалног 
статуса свих слојева друштва, а поготово оних који немају ви-
сок руководећи положај или предузетничку фирму. Посебно 
забрињава чињеница да неквалификовани радници трпе ви-
дан пад стандарда и имају лошији материјални положај чак 
и од традиционално сиромашних ситних пољопривредника. 
Ово указује на пораст урбаног сиромаштва и на увећање ка-
тегорије запослених сиромашних. Мрежа против сиромаштва, 
која је чланица Европске мреже против сиромаштва, окупља 
21 невладину организацију из Србије.
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Када се разговор за посао приближи крају и послодавац 
упита имате ли нека питања, оно што кажете може бити 
једнако важно као и ваше референце. Циљ је поставити не-
колико промишљених питања, која ће показати да сте то-
ком разговора обратили пажњу на одређене детаље, али и 

урадили домаћи задатак када је у питању истраживање компаније, 
као и позиције за коју сте аплицирали.

Већина послодаваца се слаже да је најгори могући одговор да 
немате ниједно питање, преноси магазин „Форбс“, и доноси листу 
десет питања које никако не би требало поставити послодавцу.

1. Питања у вези са платом и бенефицијама
Најбоље је избегавати питања везана за плату, одмор и боло-

вања на првом разговору, односно треба избегавати питања која 
указују на то да претпостављате да сте већ примљени.

2. Питања која почињу са „зашто“
Питање „зашто“ је психолошке природе и упућује на одбрамбе-

ни став. Много је боље преформулисати питање, па уместо: „Зашто 
је компанија прошле године отпустила људе“, рећи: „Читао сам о от-
пуштањима у компанији. Какво је ваше мишљење о позиционира-
ности компаније у будућности?“

3. Ко је ваша конкуренција?
Ово питање се испрва може учинити као промишљено, али та-

кође може указати да се нисте довољно упознали са делатношћу 
саме компаније. Пре него што поставите било које питање, утврдите 
да ли би до одговора могли и сами да дођете претрагом интернета. 

4. Колико често се обављају евалуације?
Можда сте забринути о мишљењу компаније по питању вашег 

учинка или пак само радознали, али први сигнал послодаваца на 
овакво питање је негативан став, који указује на страх од честих 
негативних евалуација по питању вашег учинка. 

5. Флексибилно радно време
Чак и ако јасно изразите потребу флексибилног радног време-

на, на пример, због одвођења деце у школу, стручњаци саветују да 
не постављате питања типа: „Могу ли доћи касније и надокнадити 
своје радно време?“. Иако је равнотежа између посла и приватног 
живота сада у фокусу, раним инсинуацијама на ову тему само ћете 
указати послодавцу да сте забринути због балансирања пословног 
и приватног живота, као и да на прво место стављате сопствене пот-
ребе, занемарујући компанијске.

6. Могу ли да радим од куће?
Осим уколико није назначено у опису посла, не помињите рад 

од куће. Неке компаније могу вам омогућити повремени рад од 
куће, али тек када се увере у вашу ефикасност.

8. Желите ли да видите моје референце?
Неки стручњаци разговоре за посао упоређују са забављањем - 

важно је да послодавца привучете својим вредностима, како би вас 
позвао на следећи састанак. 

8. Колико брзо може доћи до унапређења?
Послодавци указују да вас постављање оваквог питања може 

представити као арогантну особу.

9. Да ли ћу добити своју канцеларију?
Ово је незгодно питање. Наравно да вас занима, али да ли је 

то одлучујућа ствар због које бисте прихватили прилику за развој 
каријере? Уколико јесте, требало би да размислите о својим прио-
ритетима.

10. Да ли ћете пратити моје профиле на друштвеним 
мрежама?

Иако је брига око овог питања данас оправдана, најбоље је 
не помињати ову тему. Наиме, уколико поставите овакво питање, 
одајете утисак да имате нешто да сакријете. Играјте сигурно и на 
друштвеним мрежама и интернету уопште, избегавајте било каква 
помињања, нарочито негативна, компаније, колега и запослених.

Извор: www.bizlife.rs

пиТаЊа Која 
вас оТКривајУ
Иако је равнотежа између посла и приватног 
живота сада у фокусу, раним инсинуацијама 
на ову тему само ћете указати послодавцу да 
сте забринути због балансирања пословног и 
приватног живота, као и да на прво место стављате 
сопствене потребе, занемарујући компанијске

Шта не би требало да питате послодавца

Промишљена питања 
Поставити право питање послодавцу може имати зна-

чајан ефекат на даљи след догађаја након разговора за посао. 
Магазин „Форбс“ доноси и листу од пет промишљених питања, 
која вас могу издвојити од других кандидата.

1. Можете ли ми објаснити корпоративну културу 
компаније и примере кроз које се подржава?

Тражење специфичног увида у корпоративну културу 
компаније је кључно, кажу стручњаци. Свака компанија ће 
похвалити своју корпоративну културу, али су много значај-
нији примери који вам у крајњем случају могу помоћи да од-
лучите да ли желите да радите у компанији. Поред тога, већи-
на послодаваца током разговора процењује да ли се кандидат 
може уклопити у корпоративну културу компаније.

2. На који начин је компанија препознавала рад за-
послених у прошлости?

Ово је још једно од питања фокусираних на детаље, а које 
ће вам омогућити увид у то колико компанија цени своје запо-
слене и морал.

3. Шта вас највише узбуђује у послу и шта цените у 
вези компаније?

По природи, већина људи воли да прича о себи, стога уко-
лико је одговор послодавца „млак“, може вас навести на раз-
мишљање пре одлуке да посветите своју будућност компанији.

4. Волим да сарађујем са члановима тима и раз-
мењујем идеје у циљу достизања заједничких циљева. Мо-
жете ли ми навести примере сарадње у оквиру компаније?

Ово је сјајно питање за тимске играче. Не само да показује 
ваш квалитет који може бити драгоцен за компанију, већ до-
бијате конкретне примере начина пословања када је у питању 
култура компаније.

5. Које су најважније ствари које очекујете да оства-
рим током првих 30, 60, 90 дана рада?

Ово питање указује да потенцирате на начин на који ви 
можете бити од користи за компанију, а не само како компа-
нија може вама бити од користи. Очекујте да одговор буде 
више од основног скупа вештина које се захтевају, интервјуер 
може чак навести и низ квалитета које лично фаворизује, што 
вам може значити у даљем процесу.
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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:

- државни органи, организације и други директни и индиректни 
корисници буџетских средстава и удружења грађана;

- 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;

- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном 
позиву за иста лица у току претходне 3 године.

Документација за подношење захтева:

- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу (образац се 
може добити у Националној служби - Испостава Бач);

- писана 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 
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ПОНИШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ 

РАДНИХ МЕСТА У 2012. ГОДИНИ 

и

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012. ГОДИНИ

које су расписале Национална служба за запошљавање - Филијала 
Нови Сад и Општина Бач, a објављени су у публикацији „Послови’’ 

17.10.2012. године, поништавају се у целости.

 

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).

Средства обезбеђења су следећа:

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 360.000,00 динара - 

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

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 360.000,00 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

Послодавац- корисник субвенције дужан је да:
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном 
односу на неодређено време, са пуним радним временом, у 
трајању од најмање 12 месеци од дана заснивања радног односа;
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање у складу са законом и истеком календарске године 
достави доказ о годишњој уплати доприноса (М4);
- обавести Националну службу за запошљавање, Филијалу Нови 

Сад - Испостава Бач и Општину Бач о свакој промени која је од 
утицаја на реализацију уговора;

Корисник средстава дужан је да обавља делатност у периоду 
реализације уговорне обавезе 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, сразмерно проценту 
реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату 
од датума преноса средстава.

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 и објављује се у публикацији о запошљавању 
Националне службе за запошљавање “Послови” и на 
интернет страници Националне службе за запопошљавање.

Додатне информације могу се добити у Националној служби - 
Испостава Бач.

Непотпуна и неблаговремено предата документација неће се 
узимати у разматрање.



   |  Број 488  |  24.10.2012. Бесплатна публикација о запошљавању 11  24.10.2012.  |  Број 488  |   

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 набавку основних средстава, 
адаптацију пословног простора, 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 према 
Националној служби за запошљавање.

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 којој 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 (образац изјаве се може добити у 
Националној служби - Испостава Бач).

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 отпочињања 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 и објављује се у публикацији о запошљавању 
Националне службе за запошљавање “Послови” и на 
интернет страницама Националне службе за запошљавање.

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

1036

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.



  24.10.2012.  |  Број 488  |   13   |  Број 488  |  24.10.2012. Бесплатна публикација о запошљавању

    Администрација           
     и управа

бЕогра д

веће ГРадске опШтине 
савски венац
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-719

Заменик начелника управе Градске 
општине Савски венац
на пет година

УСЛОВИ: правни факултет; положен испит за рад у 
органима државне управе и најмање пет година радног 
искуства у струци. Осим наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима. Уз пријаву и 
биографију, кандидат доставља доказе о испуњавању 
услова: диплому о завршеном правном факултету; уве-
рење о положеном стручном испиту; доказ о радном 
искуству у струци; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о здравственом стању; уверење да није осуђиван за 
кривична дела на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. 
Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа достави-
ти Већу Градске општине Савски венац, преко Одељења 
за општу управу Београд, Кнеза Милоша 69. Кандидат 
са положеним правосудним испитом, уместо доказа о 
положеном стручном испиту доставља доказ о положе-
ном правосудном испиту. Неће се разматрати пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази (оригинал или 
оверена фотокопија), као и непотпуне и неблаговреме-
не пријаве. Додатне информације могу се добити на број 
телефона: 011/2061-719.

ЧаЧаК

скупШтина опШтине 
ГоРњи милановац
32300 Горњи Милановац, Таковска 2
тел. 032/5150-074

Директор Туристичке организације 
Општине Горњи Милановац
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
занимања. За директора може бити именовано лице које 
поред услова прописаних законом испуњава и услов 
дефинисан чланом 28 Статута Туристичке организације 
Општине Горњи Милановац: да поседује високу школ-
ску спрему, завршен факултет друштвених наука, три 
године радног искуства на сличним пословима, актив-
но знање једног страног језика (енглески или други) и 
познавање рада на рачунару. Уз пријаву приложити: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, потврду о радном искуству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак и да није осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, 
уверење о држављанству и биографију (личну и про-
фесионалну). Пријаве се подносе Скупштини Општине 
Горњи Милановац, Таковска 2, са назнаком: „Комисији 
за кадровска, административна и мандатно-имунитетска 
питања Скупштине Општине Горњи Милановац“, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

јагодина

ГРадска упРава 
ГРада јаГодине
35000 Јагодина, Краља Петра I  6

Оператер аутоматске обраде 
података за бирачки списак
за рад у Одељењу за управу

УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV степен, средња еко-
номска, гимназија, хемијско-технолошка, правна, орга-
низатор програма у сфери културе и информисања, тех-
ничар самозаштите, 6 месеци радног стажа и положен 
државни стручни испит. Поред посебних услова, канди-
дат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да поседује општу здрав-
ствену способност (за кандидата који буде изабран). 
Пријава на оглас са доказима о испуњавању услова под-
носи се у року од 8 дана од дана објављивања, на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

КиКинд а

центаР за социјални Рад 
са домским одељењем 
и дневним центРом за 
смеШтај стаРих и 
пензионеРа
Нови Кнежевац, Светог Саве 1
тел. 0230/81-822

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у обла-
сти правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социолошких наука, односно стурчни 
назив: дипломирани социјални радник и да кандидат 
има најмање 5 година радног искуства у струци; да је 
пунолетан, да је држављанин РС; да правоснажном 
пресудом није осуђиван за кривично дело из групе кри-
вичних дела против живота и тела, против слобода и 
права човека и грађана, против права по основу рада, 
против части и угледа, против полне слободе, против 
брака и породице, против службене дужности, као и 
против уставног уређења и безбедности РС. Уз доказе о 
испуњавању наведених услова, кандидат треба да под-
несе и Програм рада за мандатни период који разматра 
Управни одбор Центра у поступку давања мишљења за 
именовање директора. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу.

туРистиЧка оРГанизација  
опШтине сента
24400 Сента, Главни трг 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и следеће посебне услове: висока или виша 
стручна спрема, туристичког смера, три године радног 
искуства у струци, познавање језика у службеној упо-
треби на територији општине Сента, положен испит из 
једног (страног) светског језика на средњем нивоу. Уз 
пријаву кандидат треба да достави следећа документа, 
у оригиналу или у овереној копији: биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
лекарско уверење о општој здравственој способности, 
диплому о стеченом образовању, уверење о радном 

искуству, доказе о положеном испиту из једног (стра-
ног) светског језика на средњем нивоу, уверење да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чине неподобним за обављање послова у државном 
органу и уверење да се против њега не води кривич-
ни 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 служ-
беној дужности. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс, са назнаком: „Јавни 
конкурс за именовање директора Туристичке организа-
ције Општине Сента-не отварати“, заједно са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, на горе-
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир.

јкп „7. октобаР“
23330 Нови Кнежевац
Карађорђева 49

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, висо-
ка стручна спрема економског, правног или техничког 
смера, са најмање три године радног искуства у стру-
ци или виша стручна спмрема, економског, правног или 
техничког смера, са најмање 5 година радног искуства 
у струци; да кандидат није осуђиван за кривично дело 
које по закону чини сметњу за његово именовање; да 
није разрешен дужности директора пре истека времена 
за које је именован због неуспеха у пословању или сте-
чаја предузећа. Рок за пријаву је 15 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

КрУшЕвац

центаР за социјални Рад 
за опШтине 
ваРваРин и ћићевац
37210 Ћићевац, Светог Саве 19
тел.037/811-361

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
поред општих услова прописаних законом испуњавају и 
следеће услове: стечено високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струков-
не студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив: дипломирани социјални радник, 
најмање пет година радног искуства у струци, држа-
вљанство РС, организаторске способности, да кандидат 
није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине неподобним за 
рад. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми, потврду о радном искуству, уверење о држа-
вљанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о здравственој способности, уверење да нису осуђива-
ни и да се против њих не води кривични поступак за 
кривична дела која их чине неподобним за рад, писа-
ни предлог програма рада за мандатни период. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања конкурса.
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панЧЕво

опШтина опово 
опШтинско веће 
опШтине опово
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Начелник Општинске управе 
Општине Опово
на период од пет година

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здрав-
ствену способност, да није осуђиван и да се не води кри-
вични поступак за кривично дело за које је предвиђена 
безусловна казна затвора од најмање 6 месеци или за 
кривично дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Посебни услови: завршен 
правни факултет-VII/1 степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе, 
најмање пет година радног искуства у струци. Канди-
дати су дужни да уз пријаву поднесу следеће доказе: 
оверену фотокопију дипломе правног факултета, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
за рад у државним органима или оверену фотокопију 
уверења о положеном правосудном испиту, потврду о 
радном искуству, уверење да лице није осуђивано за 
кривично дело за које је предвиђена казна затвора од 
најмање 6 месеци, уверење да се против лица не води 
кривични поступак за кривично дело које га чини непо-
добним за рад у државном органу, извод из матичне 
књиге држављана Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених. Доказ о поседовању опште здравствене 
способности доставља само кандидат који буде изабран, 
пре постављења на функцију. Пријаве са доказима о 
испуњености услова огласа достављају се Општинском 
већу Општине Опово, Бориса Кидрича 10, 26204 Опово, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

проКУпљЕ

центаР за социјални Рад 
„добРиЧ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 5
тел. 027/8362-045

Водитељ случаја - психолог
на одређено време до повратка 
запосленог са функције, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани пси-
холог, да је кандидат држављанин Републике Србије, да 
није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у државним органима, да има општу здравствену 
способност. Уз пријаву доставити: CV са биографијом, 
диплому (уверење) о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван, уверење да кан-
дидат није под истрагом, лекарско уверење да поседује 
општу здравствену способност (за кандидата који буде 
изабран). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

опШтина житоРаЂа 
опШтинско веће 
опШтине житоРаЂа
18412 Житорађа, Топлички хероји 53

Заменик начелника Општинске 
управе Општине Житорађа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, 
положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве и најмање 5 година радног искуства у струци. Поста-
вљење се врши на 5 година. Поред наведених услова, 
кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Сл. гласник 
РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): да 
је држављанин Републике Србије, да има општу здрав-
ствену способност и да није осуђиван за кривично дело 

на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чине неподобним за оба-
вљање послова у државном органу. Неблаговремене, 
неуредне и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве се могу поднети у писарници Општине 
Житорађа или послати поштом на адресу: Општина 
Житорађа, Топлички хероји 53.

УЖицЕ

центаР за социјални Рад
31210 Пожега, Немањина бб
тел. 031/812-572

Стручни радник на пословима 
социјалног рада-водитељ случаја

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме (висока или 
виша школска спрема), звања: дипломирани социјални 
радник, социјални радник, психолог, педагог, специјал-
ни педагог, са годину дана радног искуства у струци; 
положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве; држављанство РС; општа здравствена способност; 
да кандидат није кривично гоњен и осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци. Кандидат уз пријаву на оглас подноси: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о траженој стручној 
спреми; уверење о положеном стручном испиту за рад 
у органима државне управе; доказ о радном искуству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); уверење суда да се против 
њега не води истрага и да није подигнута оптужница 
(не старије од 6 месеци). Лекарско уверење о општој 
здравственој способности (не старије од 6 месеци), иза-
брани кандидат је дужан да достави у накнадном року 
од 8 дана. Све копије докумената морају бити оверене. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти.

За јЕЧар

јавно комунално-
стамбено 
пРедузеће „зајеЧаР“
19000 Зајечар, Николе Пашића 68

Руководилац РЈ Енергетика

Инжењер развоја и техничке 
припреме

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инж. машин-
ства, радно искуство 3 године.

Референт општих послова у РЈ 
Енергетика

УСЛОВИ: IV степен, гимназија, радно искуство 1 година.

Референт набавке и услуга у РЈ 
Енергетика

УСЛОВИ: VI степен, економиста за маркетинг и еконо-
мију, радно искуство 1 година.

Референт наплате услуга грејања

Референт финансијске оперативе

УСЛОВИ: IV степен, економске струке, радно искуство 
1 година.

Референт грађевинске оперативе

УСЛОВИ: IV степен, грађевинске струке, радно искуство 
2 године.

Референт грејања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, машинске струке, радно искуство 2 
године.

Пословођа производње и одржавања 
у РЈ Енергетика

УСЛОВИ: III/IV степен, машинске струке, радно искуство 
3 године.

Магационер

УСЛОВИ: IV степен, техничке струке, радно искуство 1 
година.

Монтер централног грејања
4 извршиоца

УСЛОВИ: КВ-III степен, машинске струке, радно 
искуство 1 година.

Електричар

УСЛОВИ: III/IV степен, електро струке, радно искуство 
1 година.

Заваривач

УСЛОВИ: КВ-III степен, машинске струке, електро и гас-
но заваривање, радно искуство 2 године.

Руковалац вреловодног котла
2 извршиоца

УСЛОВИ: III/IV степен, машинске или електро струке, 
радно искуство 1 година.

Руковалац парног котла

УСЛОВИ: III/IV степен, машинске или електро стру-
ке (положен испит за руковаоца котла са АТК), радно 
искуство 1 година.

Руковалац топлотне подстанице
6 извршилаца

УСЛОВИ: КВ-III степен, машинске или електро струке, 
радно искуство 1 година.

Пословни секретар

УСЛОВИ: IV степен, гимназија, економска школа, рад на 
рачунару, радно искуство 1 година.

Руковалац парног котла
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III/IV степен, машинске или електро стру-
ке (положен испит за руковаоца котла са АТК), радно 
искуство 1 година.

Руковалац вреловодног котла
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III/IV степен, машинске или електро струке, 
радно искуство 1 година.

Руковалац топлотне подстанице
на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: КВ-III степен, машинске или електро струке, 
радно искуство 1 година.

Благајник
на одређено време до 30 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: III/IV степен, гимназија или економска струка, 
радно искуство 1 година.

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
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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

Администрација и управа
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 Трговина и услуге
сзуР кРојаЧки салон 
„даРабоШ боса“ 
босиљка дарабош предузетник
24000 Суботица, Корзо 7а
тел. 064/501-22-14

Кројач-шивач
на одређено време 1 месец као период 
пробног рада

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у траженом зани-
мању, минимум 2 године радног искуства на пословима 
шивења по мери-преправкама, рад у сменама, проб-
ни рад 1 месец, могућност заснивања сталног радног 
односа након истека пробног рада. Пријаве кандидата 
искључиво на број телефона: 064/501-22-14, ради зака-
зивања термина за разговор. Рок за пријављивање је до 
01.11.2012. године.

„NOBEL CORPORATION“ Dоо
11080 Београд-Земун, Прве пруге 1д
тел. 021/557-694
е-mail: rmaric337@gmail.com

Менаџер продаје
за рад у Новом Саду
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, пробни рад 3 месеца.

„б.п. еуРоГРупа“ доо
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 30
тел. 011/216-99-18

Теренски заступник
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, пожељно радно искуство у директној продаји, 
возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве слати поштом 
на наведену адресу или на е-mail: info@bioproduct.rs, до 
01.12.2012. године.

„еMPORIO BELLеZZA“ Dоо
11000 Београд, Краљице Катарине 60
тел. 064/8883-753
e-mail: nikolic.s.zoran@gmail.com

Козметичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; третма-
ни лица, педикир, маникир, депилација (пожељно: 
масаже); рад у сменама; пробни рад 1 месец.

Фризер

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, женски - мушки 
фризер; рад у сменама; пробни рад 1 месец. 

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве путем телефона или 
на горенаведену мејл адресу. Особа за контакт: Зоран 
Николић.

Dоо „аDS-INTERKOMERC“
21000 Нови Сад, Јована Ненада 2
тел. 021/403-150
е-mail: аdsinter@open.telekom.rs

Комерцијалиста

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, радно искуство 24 месеца, возачка дозвола „Б“ и 
„Ц“ категорије, пробни рад 3 месеца.

Самостални књиговођа

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског смера, 
радно искуство 36 месеци, возачка дозвола „Б“ категорије, 
основно знање рада на рачунару, пробни рад 3 месеца.

Оглас је отворен до попуне радних места.

компанија 
„дунав осиГуРање“ адо
11000 Београд, Македонска 4
тел. 063/567-880
е-mail: zorica.macura@dunav.com

Продавац животног осигурања
за рад у Новом Саду и околини, за 50% 
радног времена, на одређено време 3 
месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI, IV или III степен стручне спреме у било 
ком занимању, знање рада на рачунару, пожељно посе-
довање возачке дозволе. Рок за пријављивање је до 
30.11.2012. године.

„Радна жена“ ад
11000 Београд, Влајковићева 4
тел. 011/3221-087

Кројач-шивач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; 1 година радног искуства у струци. Контакт са 
послодавцем на е-mail: stevka@radnazena.com или на 
број телефона: 011/3221-087. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања огласа.

компанија 
„дунав осиГуРање“ адо
11000 Београд, Македонска 4
тел. 022/610-315, лок. 121
е-mail: vera.bando@dunav.com

Продавац животног осигурања
за рад у Сремској Митровици
4 извршиоца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзи-
ра на занимање. Конкурс је отворен до 31.12.2012. годи-
не. Контакт телефон: 022/610-315, лок. 121 - Вера Бандо 
или е-mail: vera.bando@dunav.com.

ддоР „нови сад“ адо 
нови сад
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 8
тел. 066/8811-055
e-mail: vukasin.babic@ddor.cо.rs

Аквизитер осигурања живота
на одређено време, за рад у Сомбору
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, V, VI/1, VI/2, VII/1, VII/2 степен стручне 
спреме, продаја животног осигурања, без радног иску-
ства; возачка дозвола „Б“ категорије; основна инфор-
матичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); 
теренски рад. Директно упућивање кандидата према 
договореним терминима за разговор; слање пријаве за 
запослење мејлом; јављање кандидата на контакт теле-
фон. Рок за пријаву је до 10.11.2012. године.

PRIVREDNO DRUŠTVO 
„TARGET RESCUE“ DOO
11000 Београд-Земун
Стевана Дубајића 58з
е-mail: tоmо.vreca@gmail.com

Сарадник за безбедност и здравље 
на раду

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у било ком зани-
мању, са положеним стручним испитом из безбедности 
и здравља на раду; рад је у Падинској Скели. Пријаве 
слати на е-mail: tоmо.vreca@gmail.com.

сз ФРизеРска Радња за 
муШкаРце 
андРић светлана
11000 Београд, Голсвортијева 114
тел. 064/2574-705

Мушко-женски фризер
замена лица-програм новог 
запошљавања

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима. Јављање кан-
дидата на број телефона: 064/2574-705. Рок за прија-
вљивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

ддоР „нови сад“ адо
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 8
е-mail: ivana.vukasinovic@nsz.gov.rs

Продавац-аквизитер осигурања
за рад у Београд, на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, позна-
вање рада на рачунару; пожељна возачка дозво-
ла „Б“ категорије. Радне биографије слати на е-mail: 
ivana.vukasinovic@nsz.gov.rs. Конкурс је отворен до 
05.11.2012. године.

DELTA GENERALI 
оSIGURANJE аDо
11070 Нови Београд
Милентија Поповића 7 б
тел. 063/8752-916

Саветник за осигурање живота
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, пожељ-
но годину дана радног искуства у продаји роба и услуга; 
познавање рада на рачунару; поседовање возачке дозво-
ле „Б“ категорије; знање енглеског језика. Заинтересова-
ни кандидати могу да се јаве на број телефона: 063/8752-
916, контакт особа: Марија Баљак или да проследе радне 
биографије на е-mail: marija.baljak@deltagenerali.rs. Оглас 
је отворен до попуне радних места.

„PHIWа“ Dоо
24000 Суботица, Матије Корвина 17
тел. 024/647-231

Шанкерица
за рад у баварском ресторану, на 
одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, конобар-шанкер, 12 
месеци радног искуства, пожељне основе рада на рачу-
нару, енглески језик-средњи ниво, 12 месеци радног 
искуства, предност: пол женски, до 35 година старости, 
рад у сменама, обезбеђена исхрана. Сва заинтересова-
на лица могу радне биографије да пошаљу на e-mail: 
valeria@phiwа.com или да се јаве Валерији Тот, на горе-
наведени број телефона, ради заказивања термина за 
разговор. Оглас је отворен до 31.10.2012. године.
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 Грађевинарство   
     и индустрија

аГенција за пРомет 
некРетнина 
и Геодетски биРо 
„Ђоковић“
32000 Чачак, Кужељева 33
тел. 060/401-140
e-mail: djokovic@tajming.rs

Инжењер геодезије
пробни рад 3 месеца

Опис посла: премер терена и израда геодетских 
пројеката.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геодезије - VII/1 сте-
пен или инжењер геодезије - VI/1 степен; возачка 
дозвола „Б“ категорије, енглески језик - почетни ниво 
знања, знање рада на рачунару (МS Оffice), лиценца за 
рад у струци; радно искуство за дипломиране инжење-
ре геодезије 5 година, за инжењере геодезије 3 годи-
не; теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај и 
исхрана од стране послодавца. Приликом заснивања 
радног односа неопходно је да кандидат достави лекар-
ско уверење. Конкурс је отворен до 18.11.2012. годи-
не. Заинтересовани кандидати могу радне биографије 
да доставе мејлом или да се јаве на горенаведени број 
телефона. Лице за контакт: Предраг Ђоковић.

„еРГо-сана“ доо 
за послове безбедности 
и здРавља на Раду
11000 Београд, Кнеза Милоша 45а
е-mail: nikola@sanaergosana.rs

Менаџер безбедности и здравља на 
раду
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет зашти-
те на раду, факултет безбедности, машински факултет, 
електротехнички факултет, факултет организационих 
наука или технолошки факултет; возачка дозвола „Б“ 
категорије; стручни испит из безбедности и здравља 
на раду; енглески језик-средњи ниво. Пријаве слати на 
е-mail: nikola@sanaergosana.rs. Рок за пријављивање је 
30 дана од дана објављивања огласа.

„KOPEX MIN“ аD
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
тел. 018/580-607

Стругар

УСЛОВИ: склоност ка тимском раду; радно искуство; 
способност рада у отежаним условима (рад при ниским 
или високим температурама, велика бука, слаба осве-
тљеност радног места, рад у сменама, ноћни рад, преко-
времени рад); јака радна етика и проактивност на послу; 
спремност на усавршавање. На интервју ће бити позва-
ни само кандидати који задовољавају наведене услове. 
Пријаве слати на e-mail: marijana.stankovic@kopexmin.rs.

„TECHNOCOVERING“ 
Dоо SUBOTICA
24000 Суботица, Максима Горког 11
тел. 024/551-704

Машински инжењер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме, висока или виша 
стручна спрема, машинске струке, 12 месеци радног 
искуства, пробни рад 1 месец, могуће повремено упући-
вање на рад на терену, место рада: ЕУ. Радне биогра-
фије (CV) слати на e-mail: recruitment@technocovering.
com или се обратити на број телефона: 024/551-707. 
Особа за контакт: Александра Томашковић. Оглас је 
отворен до 31.10.2012. године.

Dоо „еKG GROUP“
34220 Лапово, Његошева 10
тел. 034/6100-012
e-mail: еkg@еkg.rs

Оператер на линији за бризгање 
пластике

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар технолог 
производње и одржавања уређаја хидраулике и пнеума-
тике; пожељно радно искуство на хидраулици, аутомат-
ским машинама или одржавању свих врста машина до 1 
године; рад у сменама; ноћни рад. Кандидати за више 
информација и ради договора у вези достављања CV 
треба да позову на број телефона: 034/6100-011. Пред-
ност имају кандидати са подручја Лапова, Баточине и 
Велике Плане.

„јуГословенско 
РеЧно бРодаРство“ ад
11000 Београд, Кнеза Милоша 82
тел. 011/3612-706

Ложач парних котлова
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: IV, III или I степен стручне спреме, ложач пар-
них котлова; 12 месеци радног искуства на наведеним 
пословима. Јављање кандидата на горенаведени број 
телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од дана обја-
вљивања огласа.

    Mедицина
дом здРавља љубовија 
(са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Доктор стоматологије
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: VII/1 
степен стручне спреме, стоматолошки факултет, оба-
вљен приправнички стаж и положен стручни испит, 
упис у именик коморе, дозвола за рад-лиценца изда-
та од надлежне коморе. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас подносе, у оригиналу или у овереној 
фотокопији, следећа документа: диплому о завршеном 
факултету; уверење о положеном стручном испиту, доз-
волу за рад-лиценцу; извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, кратку биографију. Пријаве 
се подносе поштом или лично на адресу Дома здравља, 
у року од 8 дана од дана објављивања.

испРавка дела оГласа 
дом здРавља љубовија 
(са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Оглас објављен 17.10.2012. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: доктор медицине 
специјалиста пнеумофтизиологије, на одређено 
време до повратка радника са неплаћеног одсу-
ства, исправља се у делу УСЛОВА радног места, 
и треба да стоји: Поред општих услова пропи-
саних законом, кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: VII/2 степен стручне спреме, 
медицински факултет и специјализација из пне-
умофтизиологије, обављен приправнички стаж 
и положен стручни испит, упис у именик комо-
ре, дозвола за рад-лиценца издата од надлеж-
не коморе. ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати, 
уз пријаву на оглас, подносе у оригиналу или у 
овереној фотокопији следећа документа: дипло-
му о завршеном факултету; уверење о положе-
ном стручном испиту, диплому о положеној спе-
цијализацији; дозволу за рад-лиценцу; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству, кратку биографију.

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 прегледи, 
дијагностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-специјалиста 
офталмологије; радно искуство: пожељно (није неоп-
ходно); познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет); 
знање енглеског језика; возачка дозвола „Б“ категорије 
(пожељна, није услов). Обезбеђен је смештај близу кли-
нике; пробни рад (4 месеца); рад у сменама; радно вре-
ме 8 сати дневно. Конкурс је отворен до попуне радних 
места. Заинтересовани кандидати треба да се на горе-
наведене бројеве телефона обрате особи за контакт: 
Мирјани Тркуљи.

дом здРавља  
бела паланка
18310 Бела Паланка
Бранислава Нушића 2

Фармацеутски техничар
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, у 
укупном трајању од 365 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: 
IV степен стручне спреме, завршена медицинска шко-
ла, одсек за фармацеутске техничаре, положен стручни 
испит. Уз пријаву приложити: диплому о стеченој спре-
ми и уверење о положеном стручном испиту. Наведе-
на документа доставити у оригиналу или у овереним 
фотокопијама. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања. Пријаве доставити на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Директору“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

специјална болница 
„свети сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/2642-831

Доктор медицине-специјалиста 
неурологије

УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факултет; 
положен стручни испит за звање: доктор медицине; 
положен специјалистички испит из неурологије; једна 
година радног искуства у струци.

Доктор медицине
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факултет; 
положен стручни испит за звање: доктор медицине; јед-
на година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас при-
ложи: фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
фотокопију потврде/уверења о положеном траженом 
стручном/специјалистичком испиту; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе 
поштом, на наведену адресу болнице. Пријаве поднете 
мимо означеног рока и без потпуне документације неће 
се узимати у разматрање.

Грађевинарство и индустрија / Медицина
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институт за оРтопедско 
хиРуРШке болести 
„бањица“
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6670-507

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној вишој медицинској школи (са просеч-
ном оценом); оверен препис или фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима пружања здравстве-
не заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотоко-
пија радне књижице или потврда послодавца); извод 
из матичне књиге рођених; биографију са адресом и 
контакт телефоном. Пробни рад три месеца. Наведена 
документа не смеју бити старија од шест месеци, а при-
ложене фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа. Пријаве са непотпуном документацијом или које 
нису у складу са условима овог огласа, као и неблагов-
ремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

дом за лица ометена 
у менталном Развоју 
„сРце у јабуци“
26201 Јабука, ЈНА бр. 45

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је стекао високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, психолошких, 
педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације 
и рехабилитације, социолошких, политичких, економ-
ских или медицинских наука и да има најмање пет годи-
на радног искуства у струци. Кандидат за директора, као 
доказе о испуњености прописаних услова подноси: уве-
рење о држављанству Републике Србије; доказ о струч-
ној спреми-оверена фотокопија дипломе; доказ о рад-
ном искуству у струци-оверену копију радне књижице и 
потврду од једног или више послодаваца да је био у рад-
ном односу и распоређен на послове за које се захтева 
стручна спрема која је у тачки 2 наведена као услов за 
именовање директора установе, као и доказ да је радио 
послове у наведеној стручној спреми у трајању од нај-
мање пет година укупно; уверење да није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за обављање 
функције директора; кратку биографију; програм рада 
за мандатни период на који се врши избор. Кандидати 
подносе пријаве у року од 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, са доказима о испуњавању 
услова конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора-не отварати“.

зу апотека „зинГибеР“
26000 Панчево
Вељка Петровића 11а
тел. 013/365-366
e-mail: zingiberapoteka@gmail.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фарма-
цеутски факултет и положен стручни испит. Уз пријаву 
кандидат подноси доказе о испуњавању услова конкур-
са-оригинална документа или оверене фотокопије и 
прилаже кратку биографију. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова слати на горенаве-
дену адресу.

специјална болница за 
психијатРијске болести 
„ГоРња топоница“
18202 Горња Топоница

Медицинска сестра-техничар
на одређено време ради замене 
запослене на породиљском боловању

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Кандидат уз пријаву-биографију треба да достави: 
оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кувар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, завршена угости-
тељско-туристичка школа, занимање: кувар. Кандидат 
уз пријаву-биографију треба да достави: оверену фото-
копију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

здРавствени центаР 
„алексинац“
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Специјалиста радиологије
за рад у Одсеку рентген и ултразвучне 
дијагностике, на одређено време до 12 
месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста ради-
ологије са положеним специјалистичким испитом. Канди-
дати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету; оверен препис/фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверен препис/фотокопију дипломе о 
завршеној специјализацији из радиологије; доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); биографију са 
адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

завод за здРавствену 
заШтиту Радника ниШ
18000 Ниш, Војислава Илића бб

Лекар специјалиста-радиолог
за рад у Служби за специјалистичко-
консултативну делатност у Одељењу за 
радиологију

УСЛОВИ: висока стручна спрема: завршен медицински 
факултет; положен стручни испит за звање доктора 
медицине; завршена специјализација из области ради-
ологије; најмање 5 година радног стажа по положеном 
специјалистичком испиту, са напоменом где је радни 
стаж остварен; познавање дијагностичке процедуре 
из области радиологије и ултразвучне дијагностике 
(ултразвук дубоких и меких ткива, колор-доплер крвних 
судова, мамографија); додатне едукације: курс перио-
дичне обнове знања из области заштите од јонизујућег 
зрачења; познавање информационих технологија, 
основе статистике и начина долажења до медицинских 
информација употребом интернета. Уз пријаву доста-
вити, у оригиналу или у овереној фотокопији, следећа 
документа: диплому о завршеном факултету; уверење о 
положеном стручном испиту; уверење о положеном спе-
цијалистичком испиту; уверење о завршеној ужој спе-
цијализацији, тј. о започетој ужој специјализацији; доз-
волу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе (ако је 
кандидат из радног односа) или решење о упису у комо-
ру (ако кандидат није у радном односу); извод из матич-
не књиге рођених или венчаних; кратку биографију (CV) 
са адресом, контакт телефоном и мејл адресом. Лекар-
ско уверење, као доказ о здравственој способности за 
обављање горенаведених послова, доставља изабрани 
кандидат. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Поступак избора кандидата вршиће в.д. 
директора Завода за здравствену заштиту радника Ниш, 
након приспеле огласне документације.

специјална болница за 
психијатРијске болести 
„ГоРња топоница“
18202 Горња Топоница

Ложач
на одређено време до 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, завршена школа 
металско-машинске струке; положен испит за ложача 
централног грејања. Уз пријаву-биографију достави-
ти: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за ложача централног 
грејања; фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
фотокопију уверења о држављанству. Изабрани кан-
дидат биће упућен од стране послодавца на обавезан 
лекарски преглед. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

здРавствени центаР 
кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

Специјалиста радиотерапије

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

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специја-
листа; положен специјалистички испит; лиценца 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 мес-
та. Заинтересовани кандидати треба да се на горенаве-
дени број телефона обрате особама за контакт: Слађани 
Натошевић и Бојани Скрлатовић.

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 реани-
мацијом у Служби за поликлиничку делатност.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјали-
ста, положен специјалистички испит, лиценца за лекаре. 
Радно искуство: није услов; обезбеђен смештај. Конкурс 
је отворен до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати се на горенаведени број телефона, елек-
тронским путем или поштом на горенаведену адресу, 
обраћају особи за контакт: Слађани Натошевић.

унивеРзитетска 
деЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра-техничар
на одређено време по основу замене
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла-педијатријског или општег смера; положен стручни 
испит. Кандидати су дужни да доставе следећа докумен-
та: кратку биографију; фотокопију личне карте; фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
радне књижице. Пријаве се шаљу у затвореној ковер-
ти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за пријем медицинске сестре-техничара, на 
одређено време по основу замене“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицина
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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 акушерства/
неурологије.

УСЛОВИ: лекар опште праксе, знање немачког језика-
минимум Б2 ниво, MS Office, положен државни испит, 
одрађен стаж од шест месеци; висина почетне плате 
3.800 € бруто, послодавац сноси трошкове специјали-
зације.

Руководилац одељења за акушерство
на клиници за гинекологију и акушерство

Опис посла: руковођење радом одељења, послови спе-
цијалисте гинекологије и акушерства.

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

Специјалиста гинекологије и 
акушерства
5 извршилаца

Опис посла: послови специјалисте гинекологије и аку-
шерства.

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 лекаре; 
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, лиценца 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 проду-
жетка уговора о раду, обезбеђен смештај у објекту пос-
лодавца (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; посло-
давац плаћа трошкове превоза од Србије до СР Немач-
ке, као и трошкове издавања радне дозволе, обавезан 
је здравствени преглед и вакцинација против хепати-
тиса Б. Потребна документација: радна биографија/CV 
(са фотографијом); за лекаре специјалисте-фотокопија 
уверења о завршеној специјализацији; за лекаре опште 
праксе-потврда о положеном државном испиту. Наведе-
на документа доставити на српском и немачком језику 
(у моменту подношења пријаве није потребна овера од 
стране судског тумача). Документацију доставити скени-
рану 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 обавеш-
тени путем телефона кандидати који уђу у ужи избор. 
Конкурс је отворен од 01.10.2012. до 31.10.2012. године.

специјална болница 
„диона“
11000 Београд, Сазонова 29
тел. 011/2422-119

Медицинска сестра-инструментарка
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сес-
тра, 3 месеца искуства у хируршким областима; основ-
на информатичка обука; енглески језик-средњи ниво. 
Јављање кандидата на број телефона: 011/2422-119. 
Оглас је отворен до попуне радног места.

испРавка дела оГласа 
дом здРавља љубовија 
(са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Оглас објављен 17.10.2012. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: медицинска сес-
тра-техничар, на одређено време, исправља се у 
називу радног места, тако што уместо: до повра-
тка радника са неплаћеног одсуства, треба да 
стоји: до повратка раднице са породиљског одсу-
ства.

дом здРавља „кикинда“
23300 Кикинда, Краља Петра I  106

Доктор специјалиста гинекологије и 
акушерства
за рад у Служби за здравствену заштиту 
жена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет; положен специјалистички испит из 
гинекологије и акушерства; поседовање лиценце за рад 
издате од надлежне коморе и завршена едукација из 
ексфолијативне цитодијагностике. Кандидат уз пријаву 
са биографијом треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе медицинског факултета, оверену потврду о 
положеном стручном испиту, оверено уверење (потвр-
ду) о положеном специјалистичком испиту из гинеко-
логије и акушерства, оверену фотокопију лиценце за 
рад, оверену фотокопију уверења (потврде) о заврше-
ној едукацији из ексфолијативне цитодијагностике, уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП) 
и уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење издаје суд); извод из евиденције 
Националне службе за запошљавање (ако кандидат 
није у радном односу); потврду о радном искуству; крат-
ку биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или лично дос-
тавити у канц. 5А, Ђуре Јакшића 110, Кикинда. Канди-
дати који испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација које 
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Канди-
дат који буде изабран пре закључивања уговора о раду 
дужан је да достави доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима.

дом здРавља 
„др дРаГан Фундук“
22410 Пећинци, Јове Негушевића 5-7
тел. 022/436-266

Лекар специјалиста педијатрије
за рад у Одсеку за здравствену заштиту 
деце, на одређено време

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; завршена спе-
цијализација из педијатрије; положен стручни испит; 
лиценца Лекарске коморе. Уз пријаву кандидати под-
носе следеће доказе о испуњености услова: оверену 
копију дипломе, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену копију уверења о специјали-
зацији из области педијатрије, оверену копију лицен-
це лекарске коморе, краћу биографију са пропратним 
писмом. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Контакт телефон: 022/436-266. Пријаве достави-
ти на горенаведену адресу-кадровској служби или лично 
у Дом здравља.

дом здРавља бела цРква
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

Шеф лабораторије
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
фармацеут-медицински биохемичар или дипломира-
ни фармацеут-специјалиста медицинске биохемије или 
доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије, 
положен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити и 
доказе о испуњавању услова у погледу стручне спреме 
и положеног стручног испита. Пријаве слати на горена-
ведену адресу. Оглас је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

  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 законом 
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 ста-
ва 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 услове 
из ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије да се под-
вргне лекарском прегледу у надлежној здрав-
ственој установи.
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унивеРзитет у беоГРаду 
РудаРско-ГеолоШки 
Факултет
11000 Београд, Ђушина 7

Редовни или ванредни професор за 
ужу научну област Кристалографија
на неодређено време за редовног 
професора, односно на одређено време 
од пет година за ванредног професора

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из науч-
не области којој припада ужа научна област. Остали 
услови утврђени одредбама чл. 64 став 9, односно чл. 
64 став 7 Закона о високом образовању, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Уз пријаву се подноси: биографија, оверена фотокопија 
дипломе о докторату, списак радова и радови. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

пРедШколска установа 
„Чика јова змај“
11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Медицинска сестра у групи
8 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа; медицинска сестра-васпитач, са или без радног 
искуства, обавезно полагање стручног испита.

Возач

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, обавезно 
поседовање возачке дозволе „Ц“ категорије, са или без 
радног искуства; редовна лекарска контрола, у складу 
са Законом о безбедности саобраћаја; могућа провера 
психофизичких и радних способности.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана
7 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа; медицинска сестра-васпитач, са или без радног 
искуства, обавезно полагање стручног испита.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да дос-
тави биографију и оригинале или оверене фотокопије: 
дипломе/сведочанства о стеченом образовању (овера 
не старија од 6 месеци), извода из матичне књиге рође-
них и уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата 
не води истрага и да није подигнута оптужница (не ста-
рије од 6 месеци) и оверену копију возачке дозволе - за 
кандидате за радно место: возач. Изабрани кандидати 
пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе 
лекарско уверење о одговарајућој здравственој спо-
собности. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране.

дРуГа економска Школа
11000 Београд
Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132

Наставник економске групе предмета
на одређено време до повратка одсутног 
радника
2 извршиоца

Наставник економске групе предмета
са 80% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника, а 
најдуже до 31.08.2013. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Наставник комерцијалног познавања 
робе и хемије
на одређено време до повратка одсутног 
радника са боловања, са 80% радног 
времена

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, професор хемије.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не у чл. 120 Закона о основама система образовања и 

васпитања. Кандидат за радно место наставника је лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање пред-
виђено чл. 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме; оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС. Неће се раз-
матрати неблаговремене, непотпуне, као ни пријаве уз 
које нису приложени докази који се траже конкурсом 
и оних кандидата који не испуњавају услове у погледу 
врсте и степена стручне спреме. Пријаве доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

пРиватна основна Школа 
„владислав петковић 
дис“
11000 Београд, Ђорђа Вајферта 5
тел. 011/3442-427

Професор српског језика
на одређено време до 07.06.2013. године, 
са 70% радног времена

Професор математике
на одређено време до 07.06.2013. године, 
са 70% радног времена

Професор географије
на одређено време до 07.06.2013. године, 
са 40% радног времена

www.nsz.gov.rs
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Професор историје
на одређено време до 07.06.2013. године, 
са 10% радног времена

Професор физике
на одређено време до 07.06.2013. године, 
са 20% радног времена

Професор енглеског језика
на одређено време до 07.06.2013. године, 
са 50% радног времена

Професор техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до 07.06.2013. године, 
са 50% радног времена

Професор француског језика
на одређено време до 07.06.2013. године, 
са 30% радног времена

Професор немачког језика
на одређено време до 07.06.2013. године, 
са 40% радног времена

Школски педагог
на одређено време до 07.06.2013. године, 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: прописани Законом о основама система обра-
зовања и васпитања; одговарајући степен стручне спре-
ме према Правилнику о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Пријаве слати на е-mail: skola_dis@yаhoo.com.

пРиватна Гимназија 
„владислав петковић 
дис“
11000 Београд, Ламартинова 8
тел. 011/3835-152

Професор српског језика
на одређено време до 14.06.2013. године, 
са 70% радног времена

Професор математике
на одређено време до 14.06.2013. године, 
са 30% радног времена

Професор математике и 
информатике
на одређено време до 14.06.2013. године, 
са 50% радног времена

Професор географије
на одређено време до 14.06.2013. година, 
са 20% радног времена

Професор историје
на одређено време до 14.06.2013. године, 
са 40% радног времена

Професор физике
на одређено време до 14.06.2013. године, 
са 30% радног времена

Професор социологије и устава
на одређено време до 14.06.2013. године, 
са 15% радног времена

Професор енглеског језика
на одређено време до 14.06.2013. године, 
са 50% радног времена

Професор француског језика
на одређено време до 14.06.2013. године, 
са 30% радног времена

Професор немачког језика
на одређено време до 14.06.2013. године, 
са 20% радног времена

Школски педагог
на одређено време до 14.06.2013. године, 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: прописани Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и одговарајући степен стручне 
спреме према Правилнику о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у гимназији. 
Пријаве слати на е-mail: skola_dis@yаhoo.com.

унивеРзитет у беоГРаду 
ГеоГРаФски Факултет
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из 
научне области за коју се бира; научни, односно стручни 
радови објављени у научним часописима или зборници-
ма са рецензијама; способност за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/2010), Статутом Универзитета и Статутом 
Факултета. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити на наведену адресу Факултета, у 
року од 15 дана од дана објављивања.

оШ „јован цвијић“
11000 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558
е-mail: оs.jovancvijic@open.telekom.rs

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или средња струч-
на спрема, било ког профила, да кандидат има завршен 
програм обуке за педагошког асистента који је пропи-
сан од стране Министарства просвете и науке; да говори 
српски и ромски језик, држављанство РС, да није осуђи-
ван за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - уверење прибавља школа. Канди-
дати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије, доказ о 
завршеном програму обуке за педагошког асистента. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши Национална служба за запошљавање, 
по упућивању од стране школе. Доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља школа. Пријаве се достављају на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

унивеРзитет у беоГРаду 
ФилолоШки Факултет
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Редовни професор за ужу научну 
област Српски језик, предмет: 
Лексикологија српског језика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали 
услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образо-
вању и чланом 107 Статута Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну 
област Наука о књижевности, 
предмет: Античке поетике
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали 
услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образо-
вању и чланом 106 Статута Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област 
Биохемистика, предмет: Чешки језик
на одређено време од 3 године

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

Виши лектор за ужу научну област 
Скандинавистика, предмет: 
Норвешки језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Албанологија, предмет: Албански 
језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или 
њему одговарајући факултет; општи успех на основ-
ним студијама најмање 08,00; смисао за наставни рад, 
објављени стручни, односно научни радови и радно 
искуство у настави. Остали услови утврђени су чланом 
70 Закона о високом образовању и чланом 114 Статута 
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Општа књижевност, предмет: Општа 
књижевност
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Романистика, предмет: Француски 
језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 08,00 и који показује смисао за наставни рад 
или магистар наука из научне области за коју се бира 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали 
услови утврђени су чланом 72 Закона о високом образо-
вању и чланом 113 Статута Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Неохеленистика, предмет: 
Савремени грчки језик
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Српски језик, предмет: 
Савремени српски језик
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер 
академских студија који је претходне нивое студија 
завршио са просечном оценом најмање 08,00. Остали 
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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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услови утврђени су чланом 71 Закона о високом обра-
зовању и чланом 113 Статута Филолошког факултета 
Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, 
диплому одговарајуће дисциплине, списак радова и 
радове, на наведену адресу Факултета, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

основна Школа 
„влада обРадовић 
камени“
11070 Нови Београд
Добановачка 2а
тел. 011/215-49-75

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Уз прија-
ву доставити: краћу биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, фото-
копију личне карте са пријавом пребивалишта. Школа 
прибавља доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела прописана чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. За 
кандидате који испуњавању услове конкурса, надлеж-
на служба за запошљавање извршиће проверу психо-
физичких способности за рад са ученицима. Изабрани 
кандидат је дужан да достави доказ о здравственој спо-
собности (лекарско уверење) пре закључења уговора о 
раду.

унивеРзитет у беоГРаду 
пољопРивРедни Факултет
11000 Београд-Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место ванредног или редовног 
професора за ужу научну област 
Пољопривредна техника
редовни професор се бира на неодређено 
време, ванредни професор се бира на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одго-
варајуће области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на 
радно место ванредног професора 
за ужу научну област Ентомологија и 
пољопривредна зоологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор биотех-
ничких наука, област агрономских наука, способност за 
наставни рад.

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

Наставник за избор у звање и на 
радно место доцента за ужу научну 
област Пољопривредна техника
на одређено време од пет година

Наставник за избор у звање и на 
радно место доцента за ужу научну 
област Наука о врењу
на одређено време од пет година

Наставник за избор у звање и на 
радно место доцента за ужу научну 
област Тржиште и агромаркетинг
на одређено време од пет година

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одго-
варајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на 
радно место наставника страног 
језика, за ужу научну област Страни 
језик (предмет: Француски језик)
на одређено време од четири године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, група за фран-
цуски језик и књижевност, способност за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента за ужу научну 
област Одгајивање и репродукција 
домаћих и гајених животиња
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер сточарства, уписане 
докторске студије-модул зоотехника, просечна оцена 
најмање осам на основним студијама, смисао за нас-
тавни рад.

Сарадник у звање и на радно место 
сарадника у настави за ужу научну 
област Економика пољопривреде
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде за 
агроекономију, уписане мастер или специјалистичке 
студије из области агроекономије, просечна оцена нај-
мање осам на студијама основних академских студија из 
области агроекономије.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду и Статутом 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс, са докази-
ма о испуњености услова конкурса (биографија, списак 
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа да кандидат није под истра-
гом - документа у оригиналу или у овереном препису, 
не старија од шест месеци), достављају се на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања.

Факултет дРамских 
уметности
11070 Нови Београд
Булевар уметности 20
тел. 011/214-04-19

Редовни или ванредни професор 
за уметничку област Позоришна и 
радио режија, наставни предмет: 
Позоришна режија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драм-
ских уметности, дипломирани позоришни и радио реди-
тељ.

Редовни или ванредни професор 
за уметничку област Филмска и 
телевизијска режија, наставни 
предмети: Филмска режија и 
Телевизијска режија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драм-
ских уметности, дипломирани филмски и телевизијски 
редитељ.

Редовни или ванредни професор 
за уметничку област Филмска и 
телевизијска монтажа, наставни 
предмет: Електронска монтажа
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драм-
ских уметности, дипломирани филмски и телевизијски 
монтажер.

Ванредни професор или доцент за 
уметничку област Снимање и дизајн 
звука, наставни предмет: Снимање и 
дизајн звука за филм и ТВ
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драм-
ских уметности, дипломирани сниматељ и дизајнер звука.

Асистент за уметничку област 
Драматургија, наставни предмет: 
Позоришна и радио драматургија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драм-
ских уметности, дипломирани драматург.

ОСТАЛО: Избор се врши према Закону о високом обра-
зовању и Статуту Факултета драмских уметности.

висока Школа 
стРуковних студија 
беоГРадска политехника
11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2633-127

Сарадник у звању стручног 
сарадника за ужу стручну област 
Примењена математика
на одређено време до 5 година
2 извршиоца

Сарадник у звање стручног 
сарадника за ужу стручну област 
Примена рачунара и основи 
информатике
на одређено време до 5 година
2 извршиоца

Сарадник у звање стручног 
сарадника за ужу стручну област 
Графичка технологија
на одређено време до 5 година

Сарадник у звање стручног 
сарадника за ужу стручну област 
Примењена физика
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), канди-
дати треба да имају одговарајући академски назив (за 
избор у звање стручног сарадника може бити изабра-
но лице које има завршене специјалистичке струковне 
студије, односно дипломске академске студије-мастер, 
са просечном оценом најмање осам и склоност ка нас-
тавном раду), као и да испуњавају остале услове про-
писане чл. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10). Уз пријаву на конкурс поднети биогра-
фију, са свим битним подацима: лични подаци: име и 
презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, место 
рођења, општина); држављанству; о постигнутим сте-
пенима образовања (наводе се сви завршени нивои 
образовања): назив установе на којој су студије завр-
шене, место и датум завршетка, одсек, смер, студијски 
програм, назив завршног рада, име и презиме ментора, 
ужа научна, стручна, односно уметничка област; подат-
ке о датуму и месту нострификације дипломе стечене у 
иностранству (ако је било која диплома из става 1 ове 
тачке стечена у иностранству), називу установе која је 
извршила нострификацију; датуму и месту где је ностри-
фикована диплома стечена, називу установе у којој је 
стечена. Податке о научноистраживачком, стручном и 
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професионалном доприносу за: техничко-технолошке 
науке: научни и стручни радови објављени у међунаро-
дним и домаћим часописима; радови штампани у збор-
ницима са научних и стручних скупова; монографија, 
уџбеник, прегледни чланак, збирка задатака, практи-
кум; патенти, нови производи или битно побољшани 
постојећи производи: професионално (научноистра-
живачко, уметничко и стручно) усавршавање знања и 
вештина. Податке о доприносу у настави: унапређењу 
образовног процеса: руковођење развојем или учест-
вовање у развоју студијског програма, унапређење сту-
дијског програма, рад са наставним подмлатком, развој 
лабораторија, примена система менаџмента квалитетом 
у образовном процесу, унапређењу система менаџмен-
та квалитетом у циљу унапређења образовног проце-
са; о наставној делатности: увођењу нових наставних 
метода; напредовању студената (пролазност, просечна 
оцена); руковођење завршним радовима; обезбеђењу 
литературе за учење: основни уџбеник, поглавље у 
основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована 
скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбе-
ника и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких 
вештина. Податке о доприносу стручној, академској и 
широј заједници: уџбеник издат од стране или за потре-
бе других високошколских установа; поглавље у уџбе-
нику издатом од стране или за потребе других висо-
кошколских установа; помоћни уџбеник издат од стране 
или за потребе других високошколских установа; рецен-
зија уџбеника и помоћних уџбеника, издат од стране 
или за потребе високошколских установа; руковођење 
стручним пројектима за потребе привредних субјеката 
и шире заједнице; учешће у стручним пројектима за 
потребе привредних субјеката и шире заједнице; рад 
објављен у стручном часопису; рад у међународним 
стручним организацијама; рад у националним стручним 
организацијама; награде и признања за научни, струч-
ни и уметнички рад у земљи и иностранству; уводна 
предавања на конференцијама и друга предавања по 
позиву; чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава; чланства 
у уређивачким одборима часописа, уређивање моногра-
фија, рецензије научних радова и пројеката; организа-
ција научних скупова; руковођење научним пројектима, 
претпројектима и задацима; руковођење научним и 
стручним друштвима; активности у комисијама и телима 
Министарства просвете и телима других министарстава 
везаних за научну и просветну делатност; позитивна 
цитираност кандидатових радова по цитату (без ауто-
цитата); друге податке за које кандидат сматра да су 
битни. Библиографија објављених радова и литературе 
за учење-припремљена и написана по општим библиог-
рафским принципима, односно упутствима за цитирање 
литературе у научном часопису, и то по врсти радова. 
Доказе: извод из матичне књиге рођених, извод из књи-
ге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио 
личне податке), уверење о држављанству РС, све у ове-
реној фотокопији; диплому или решење о нострифика-
цији дипломе стечене у иностранству, у овереној фото-
копији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве 
није издата диплома, подноси се уверење о завршетку 
студија у овереној фотокопији, осим за нострификацију 
дипломе; доказе о изборима у наставно и научно звање, 
ако је кандидат био биран у наставно и научно звање; 
копије импресума о објављеним радовима; сертификате, 
потврде, уверења и друге исправе издате од научних, 
стручних и других надлежних организација, организато-
ра научних и стручних скупова, организатора пројекта, 
научних и стручних часописа, високошколских установа 
за сваки податак наведен у пријави који се односи на 
научноистраживачки, стручни и професионални допри-
нос; допринос у настави; допринос стручној, академској 
и широј заједници; друге доказе за које учесник конкур-
са сматра да су битни. Пријаве се подносе у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса, на наведену адре-
су школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир и разматрати.

унивеРзитет у беоГРаду 
маШински Факултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

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

Доцент за ужу научну област 
Технологија материјала-Погонски 
материјали и сагоревање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет-VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени 
чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 11.4. 
Статута Машинског факултета. Пријаве на конкурс, са 
доказима о испуњености услова, достављају се на адре-
су Факултета, соба бр. 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

пРедШколска установа 
„др сима милоШевић“
11080 Земун
Капетана Радича Петровића 26
тел. 011/2606-662

Медицинска сестра-васпитач
10 извршилаца

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време ради замене одсутних 
запослених преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство, познавање рада на рачунару, обавезна про-
вера психофизичких способности за рад са децом, коју 
врши надлежна служба за запошљавање, применом 
стандардизованих метода. Послове медицинске сестре-
васпитача може да обавља лице које има дозволу за 
рад-лиценцу; без лиценце, наведене послове може да 
обавља приправник, односно лице које испуњава пред-
виђене услове, са радним стажом стеченим ван Устано-
ве, под условима и на начин утврђен за приправника и 
лице које је засновало радни однос на одређено време 
ради замене одсутног запосленог, најдуже две године од 
дана заснивања радног односа у Установи.

Спремачица
20 извршилаца

Спремачица
на одређено време ради замене 
запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: без обзира на искуство, I степен стручне спре-
ме, основна школа.

Возач

УСЛОВИ: IV/III степен стручне спреме, возач, аутомеха-
ничар, једна година радног искуства у струци, положен 
испит за возача „Б“ категорије.

Транспортни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, I степен струч-
ности, завршена основна школа.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде при-
мљено лице под условима прописаним чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидати 
поред пријаве на конкурс прилажу и оверену фотоко-
пију доказа о стручној спреми, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење да 
кандидат није под истрагом. Доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
или да није осуђиван за кривично дело против лично-
сти и морала-Установа ће прибавити по службеној дуж-
ности код надлежног органа, за изабраног кандидата. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Изабрани кандидат дужан је да пре заснивања радног 
односа достави лекарско уверење и санитарну књижи-
цу. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

пРедШколска установа 
„деЧји дани“
11000 Београд
Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825, 2633-140

Васпитач
на одређено време
6 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, односно струков-
не студије), студијама у трајању од три године или на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије); кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.

Стручни сарадник логопед
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију (дефектолошки 
факултет).

Медицинска сестра-васпитач у групи
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа 
васпитачког смера, са или без радног искуства.

Спремачица
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: полуквалификовани радник-основна школа.

Физички радник
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручности, неквалификовани радник.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Потребна документа: пријава на конкурс, 
радна биографија, оверене фотокопије дипломе о сте-
ченом образовању, извода из матичне књиге рођених и 
уверења о држављанству (не старије од шест месеци), 
као и уверење да се против кандидата не води истрага и 
да није подигнута оптужница. Изабрани кандидати пре 
закључења уговора о раду дужни су да доставе лекар-
ско уверење о одговарајућој здравственој способности. 
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Осо-
ба за контакт: Биљана Богдановић, референт за радне 
односе, бројеви телефона: 011/2631-825 и 2633-140.

унивеРзитет у беоГРаду 
биолоШки Факултет
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Ванредни професор за ужу научну 
област Морфологија, фитохемија и 
систематика биљака, на Катедри за 
морфологију и систематику биљака, 
у Институту за ботанику и Ботаничкој 
башти „Јевремовац“
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Биологија ћелија и ткива, на Катедри 
за биологију ћелија и ткива, у 
Институту за зоологију
на одређено време од 5 година

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

Наука и образовање
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Доцент за ужу научну област 
Биофизика, на Катедри за општу 
физиологију и биофизику, у 
Институту за физиологију и 
биохемију
на одређено време до повратка 
наставника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне обла-
сти за коју се бира, непостојање сметње из члана 62 
став 4 Закона о високом образовању и остали услови 
утврђени чланом 64 Закона о високом образовању. 
Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе и 
списком и сепаратима научних и стручних радова доста-
вити архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

зуботехниЧка Школа
11000 Београд, Станка Враза 63
тел. 011/6442-913

Помоћни наставник
за рад у наставној бази зубној амбуланти-
поликлиници Зуботехничке школе
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Посебни услови за рад: зубни техничар.

Наставник вежби и блок наставе 
групе стручних предмета
за рад у наставној бази зубној амбуланти-
поликлиници Зуботехничке школе

Наставник вежби и блок наставе 
групе стручних предмета
за рад у наставној бази зубној амбуланти-
поликлиници Зуботехничке школе, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Посебни услови за рад: доктор стоматологије.

ОСТАЛО: Степен стручне спреме за наведена занимања 
предвиђен је Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама. Уз пријаву обавезно 
доставити: диплому (оверен препис); уверење о држа-
вљанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). 
Пријаву са овереним доказима о испуњавању услова 
конкурса послати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Рок за пријаву је 8 дана. Неуредне, непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

музиЧка Школа 
„јосип славенски“
11000 Београд, Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање-на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), а почев од 10.09.2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; одговарајуће образовање 
за наставника музичке школе, за педагога и психолога; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да има дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву под-
носи: биографске податке, оверен препис дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању, оверен 
препис уверења о положеном стручном испиту (доз-
воли за рад), потврду о раду у области образовања, 

уверење из казнене евиденције да није под истрагом 
и да против њега није подигнута оптужница, уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (прибавља школа 
за пријављеног кандидата), уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, могуће дока-
зе о степену стручности, организаторским и другим ква-
литетима неопходним за обављање послова директора. 
С обзиром да Министарство просвете није организовало 
полагање испита за директора школе, изабрани канди-
дат биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Изводи и уверења не смеју бити старији 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

пРедШколска установа 
„полетаРац“
Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Васпитач
на одређено време до повратка одсутног 
радника
2 извршиоца

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

Васпитач-приправник
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: VII-VI степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

атлетско-РекРеативни 
клуб „еко маРатон“
Падинска Скела, Падинска скела 106

Преводилац за албански језик

Преводилац за бугарски језик

Преводилац за грчки језик

Преводилац за хрватски језик

Преводилац за румунски језик

Преводилац за турски језик

Преводилац за мађарски језик

Преводилац за македонски језик

Преводилац за словеначки језик

Опис посла: превођење и контактирање са атлетским 
савезима и туристичким организацијама у земљама где 
се говоре тражени језици.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, знање и позна-
вање граматике и књижевног језика за све наведе-
не позиције; рад је на одређено време од шест месе-
ци. Биографију на српском језику послати на е-mail: 
аrkеkomaraton@gmail.com.

оШ „скадаРлија“
11000 Београд, Француска 26
тел. 011/3247-445

Наставник изборног предмета 
Информатика и рачунарство
за 10% радног времена

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку
на одређено време до повратка 
запослене са боловања, породиљског и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: услови у складу са чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11), Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96...3/2010) 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних програ-
ма у основној школи („Сл. гласник СРС-Просветни гла-
сник“, бр. 27/87, „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 4/03...3/10)-стечено високо образовање: мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, под-
носи се копија дипломе и додатка дипломи (за завршене 
мастер студије), уверење о стеченом мастеру (ако није 
издата диплома), копија уверења о положеном испиту 
за лиценцу (раније стручном испиту), ако је кандидат 
полижио испит; општа здравствена способност-лекар-
ско уверење подноси само изабрани кандидат; да није 
осуђиван по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања-доказ прибавља школа за 
изабраног кандидата; држављанство Републике Србије-
фотокопију уверења о држављанству и извода из мати-
чне књиге рођених, подносе сви кандидати; да није под 
истрагом-копија уверења основног суда-не старије од 
шест месеци. Тестирање кандидата у погледу психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са ученици-
ма организује школа код Националне службе за запо-
шљавање, по истеку рока за пријављивање. Кандидати 
који су били на тесту до шест месеци пре истека овог 
конкурса, обавезно да то наведу у својој пријави, проб-
ни рад траје три месеца. Пријаве са животном и радном 
биографијом и документима доставити на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Информације на број телефона: 011/3247-445.

бор

основна Школа 
„павле илић вељко“
19330 Прахово, Кнез Михајлова 1
тел. 019/524-050

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 40% радног времена, за рад у Прахову 
и издвојеном одељењу у Радујевцу

Наставник српског језика
са 49% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Радујевцу

Наставник математике
са 66% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Радујевцу

Наставник физике
са 20% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Радујевцу

Наставник енглеског језика
са 31% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Радујевцу

Наставник математике
са 88% радног времена, за рад у 
матичној школи у Прахову

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кан-
дидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 тач. 
1 и 2 и чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/2009 и 52/2011) и у складу са Правилником о 

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
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врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка 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, 9/09 и 3/2010); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима (директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава; проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака); да кандидати нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (прибавља установа); држа-
вљанство РС. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
диплому о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (издат на новом обрасцу). Документа се прила-
жу у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотоко-
пије докумената морају бити уредно оверене. Доказ о 
испуњености услова да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве слати на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

пРедШколска установа 
„маРија мунћан“
19250 Мајданпек, Николе Тесле 5
тел. 030/581-284

Домар
за рад у Доњем Милановцу

УСЛОВИ: Наведене послове може да обавља лице које 
испуњава услове предвиђене законом и има одгова-
рајуће образовање-III степен. Документа достављати 
са назнаком: „За оглас-домар“, на горенаведену адресу.

Кувар
за рад у Доњем Милановцу

УСЛОВИ: Наведене послове може да обавља лице које 
испуњава услове предвиђене законом и има одгова-
рајуће образовање-кувар III степен. Документа се дос-
тављају са назнаком: „За оглас-кувар“, на горенаведену 
адресу.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: пријаву са кратком биографијом; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; потврду о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; потврду о неосуђиваности 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 објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

Сарадник-медицинска сестра на 
превентиви

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
послови унапређивања превентивно-здравствене заш-
тите и унапређивања, планирања и организације исхра-
не - лице које има одговарајуће образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, односно 
основне академске студије), односно на студијама у 
трајању од три године или више образовање у области 
медицинских наука, у складу са законом и 1 година рад-
ног искуства у области васпитања и образовања; посло-
ви неге и превентивне здравствене заштите - лице које 
има одговарајуће средње образовање у области меди-
цинских наука и 10 година радног искуства у области 
васпитања и образовања.

Стручни сарадник-психолог

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) и лица са завршеним високим обра-
зовањем на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, у складу са законом.

ОСТАЛО: потврда о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима; уверење о 
држављанству Републике Србије; потврда о неосуђива-
ности правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

оШ „хајдук вељко“
19303 Штубик, Трг слободе 8
тел/факс: 019/555-008, 555-023, 555-036

Наставник руског језика
са 45% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
функције

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
функције

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве: да имају одговарајуће образовање, односно струч-
ну спрему према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник-Просветни гласник РС“, 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, 8/2008, 11/2008, 2/2009 и 4/2009) и 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних програма 
у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник СРС“, 
бр. 27/88 и 1/89 и „Сл. гласник-Просветни гласник РС“, 
бр. 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 8/08 и 
4/2009); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Кандида-
ти су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу следећа 
документа: диплому (оверен препис или фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држа-
вљанству. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

неГотинска Гимназија
19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3
тел. 019/544-560

Професор историје
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозоф-
ски факултет, звање: професор историје, дипломирани 
историчар, у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 
4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/2011). Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 и члана 8 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву, поред овереног доказа о стручној спреми, кан-
дидати подносе и извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, доказ да се против њих не води 
истрага и да није покренут кривични поступак. Лекар-
ско уверење се доставља по извршеном избору, а пре 
закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

испРавка оГласа 
оШ „бРанислав нуШић“
19305 Уровица, Нушићева 48
тел. 019/557-264

Оглас објављен 10.10.2012. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник енглеског 
језика, мења се у делу процента радног времена, 
тако да уместо: 44% радног времена, треба да 
стоји: 64% радног времена.

техниЧка Школа
19300 Неготин, Пикијева 9
тел. 019/545-189, 544-185

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

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

Наставник историје
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/99, 3/2003, 
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007 и 4/2007). Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе оверене фотокопије или оригинале: 
дипломе о стеченој стручној спреми, извода из матич-
не књиге рођених, уверења о држављанству. Лекарско 
уверење о здравственој способности подноси се пре 
закључења уговора о раду. Провера психофизичких 
способности за рад са ученицима вршиће се у сарадњи 
Техничке школе и Националне службе за запошљавање. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

оШ „вук каРаџић“
19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Наставник француског језика
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 
8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 6/96...3/2010), и то: професор, односно 
дипломирани филолог за француски језик и књижев-
ност. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе 
следећу документацију (у оригиналу или оверене фото-
копије докумената): диплому о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (не старије од шест месеци) кандидат ће 
доставити по коначности одлуке директора о избору, 
а пре закључења уговора о раду. Установа прибавља 
доказ прописан чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Проверу психо-
физичких способности за рад са децом и ученицима 
кандидата који уђу у ужи избор, врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаву са доказима о 
испуњености услова слати на адресу школе.

оШ „станоје миљковић“
19229 Брестовац, Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

Наставник историје
са 5% радног времена, за рад у 
предметној настави у издвојеном 
одељењу школе у Метовници

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор исто-
рије, професор историје и географије, дипломирани 
историчар и друго прописано образовање из подзакон-
ског акта о врсти стручне спреме наставника у основ-
ној школи. У радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер, специјалистичке или дипломске студије), у складу 
са Законом о високом образовању, из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, стечено на висо-
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кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да има држављанство Репу-
блике Србије; 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 
добије позитивно мишљење на провери психофизичких 
способности за рад са ученицима од стране службе за 
запошљавање. Уз пријаву на конкурс доставити: овере-
ну копију или препис дипломе о стеченом образовању 
другог степена, оверену копију или препис уверења о 
положеном стручном испиту, односно лиценцу, осим за 
приправнике, уверење високошколске установе о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и праксе у установи; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци). Доказ 
из казнене евиденције прибавља послодавац. Лекар-
ско уверење (не старије од шест месеци) изабрани кан-
дидат доставља послодавцу пре закључења уговора о 
раду, као и извод из матичне књиге рођених и фотоко-
пију личне карте. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у законском року. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима доста-
вити на адресу школе.

оШ „вук каРаџић“
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика у I 
циклусу основног образовања и 
васпитања
са 90% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог одсутног 
преко 60 дана

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
запосленог одсутног преко 60 дана

Наставник изборног предмета 
грађанско васпитање у II циклусу 
основног образовања и васпитања
са 60% радног времена

Наставник изборног предмета 
домаћинство
са 15% радног времена

Наставник изборног предмета шах
са 15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна 
спрема према чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011)-важи за све кандидате, према чл. 2 и 3 Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник-Про-
светни гласник РС“, 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, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 4/2009, 9/2009 
и 3/2010)-важи за наставнике обавезних предмета и 
разредне наставе и према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних програма у основној школи („Сл. гласник-
Просветни гласник СРС“, бр. 27/88 и 1/89 и „Сл. гласник-
Просветни гласник РС“, бр. 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 
17/07, 1/08, 6/08, 8/08-испр., 4/2009 и 3/2010)-важи за 
наставнике изборних предмета. Уз пријаву на конкурс 
доставити оригинале или оверене фотокопије: дипломе, 
извода из матичне књиге рођених и уверења о држа-
вљанству.

сРедња Школа  
„свети сава“
19320 Кладово, Младости 1
тел. 019/801-274, 803-335
е-mail: gimnazija@kladovonet.com

Наставник математике
са 28% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена

Наставник права
са 10% радног времена

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник хемије
са 5% радног времена

Наставник географије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011); 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 
4/2004, 11/04, 5/05, 1/07 и 7/08) и Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/07, 
4/07, 7/08 и 11/08), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије 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. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Уз пријаву доставити оверене копије 
дипломе и уверења о држављанству. Доказ о неосуђи-
ваности из става 1 тачка 3 чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, прибавља установа. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
доставља изабрани кандидат приликом склапања угово-
ра о раду. Непотпуне, неблаговремене и неодговарајуће 
пријаве неће се узети у разматрање.

гЊиланЕ

пониШтење конкуРса 
пРедШколска установа 
„колибРи“
Коретиште
38252 Коретиште-Шилово

Конкурс објављен 18.07.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

ЧаЧаК

оШ „вук каРаџић“
Каона
322340 Каона, Гуча, Лучани
тел. 032/856-703

Професор физике
за 30% радног времена

Професор математике
за 90% радног времена

Професор информатике
на одређено време до 31.08.2013. године, 
за 20% радног времена

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника 
са функције директора, а најдуже до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидати треба да испуњавају и посебне услове 
прописане одредбама из чл. 8, 120 и 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника 
о врсти и степену стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни гласник“, 
бр. 11/2008 и др). Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

основна Школа 
„милан вуЧићевић звеРац“
Братљево
32256 Братљево, Ивањица
тел. 032/837-301

Наставник енглеског језика
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидати треба да испуњавају и посебне услове, 
прописане одредбама из чл. 8, 120 и 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника 
о врсти и степену стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова слати на адресу школе. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

оШ „аРсеније лома“
32313 Рудник, Ломина 1
тел. 032/741-214

Професор музичке културе-
приправник
на одређено време, за 50% радног 
времена

Професор српског језика-приправник
за 90% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидати треба да испуњавају и посебне услове 
прописане одредбама из чл. 8, 120 и 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника 
о врсти и степену стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе: оверену копију дипломе, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова слати на адресу 
школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Наука и образовање
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техниЧка Школа ЧаЧак
32000 Чачак, Цара Душана 20
тел. 032/222-229

Наставник математике
за 27% радног времена

Наставник физичког васпитања
за 30% радног времена

Наставник физике
за 70% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 50% радног 
времена

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

Дипломирани архитекта
на одређено време до 31.08.2013. године, 
за 75% радног времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до 31.08.2013. године, 
за 50% радног времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до 31.08.2013. године, 
за 70% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања. Конкурс се расписује на основу чл. 120, 130 и 132 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Посебни услови за 
наставно особље утврђени су одредбама Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама. Кандидати 
уз молбу треба да поднесу следећа документа: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, краћу 
биографију. 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.

Гимназија ивањица
32250 Ивањица, 13. септембар 58
тел. 032/664-646

Наставник физике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физике; 
дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; 
дипломирани физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за примењену физику; дипломирани физичар-
информатичар; професор физике за средњу школу; 
дипломирани физичар-истраживач; дипломирани физи-
чар за теорију и експерименталну физику; дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику. Наста-
ву и друге облике образовно-васпитног рада за пред-
мет физика може да изводи и дипломирани астроном, 
астрофизичарски смер.

Наставник математике
на одређено време до истека мандата 
директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор мате-
матике; дипломирани математичар; дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене; дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар-информатичар; дипломира-
ни економиста, смерови: кибернетско-организациони, 
економска статистика и информатика, економска ста-
тистика и кибернетика, статистика и информатика или 
статистика, информатика и квантна економија.

Наставник музичке културе
за 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, академски музи-
чар; дипломирани музичар (сви смерови); дипломира-

ни музиколог; дипломирани музички педагог; професор 
солфеђа и музичке културе; професор музичке културе; 
дипломирани етномузиколог.

Наставник француског језика
на одређено време у својству 
приправника, за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор фран-
цуског језика, дипломирани филолог за француски језик 
и књижевност.

Наставник информатике и 
рачунарства
за 40% радног времена (обједињен 
конкурс за наставника са Техничком 
школом)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор инфор-
матике или дипломирани информатичар; професор 
математике, односно дипломирани математичар, смер 
рачунарство и информатика; дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови осим енергетског; дип-
ломирани инжењер електронике, сви смерови осим 
индустријске енергетике; дипломирани инжењер за 
информационе системе, односно дипломирани инжењер 
организације за информационе системе или дипломира-
ни инжењер организационих наука, одсеци за инфор-
мационе системе и технологије; дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер рачунар-
ства; дипломирани економиста, смерови: кибернетско-
организациони, економска статистика и информати-
ка, економска статистика и кибернетика, статистика и 
информатика или статистика, информатика и квантна 
економија. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Рачунарство и информатика може да 
изводи и лице са завршеним факултетом које је у току 
студија савладало програм рачунарства и информатике 
у трајању од најмање четири семестра.

ОСТАЛО: Поред општих услова, потребно је да кандида-
ти испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће 
образовање, у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији (оригинал диплома или оверена 
фотокопија); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказује се 
лекарским уверењем); да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказује се изводом из казнене евиденције); 
држављанство Републике Србије (уверење о држављан-
ству). Пријаве са доказима о испуњавању услова сла-
ти на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „десанка максимовић“
32300 Горњи Милановац
Милутина Тодоровића Жице 10
тел. 032/727-010

Професор музичке културе
за рад у матичној школи и издвојеном 
одељењу у Враћевшници, за 80% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
да имају одговарајуће високо образовање, у складу са 
чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и 
Правилником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; да имају 
психичку и физичку способност за рад са децом и уче-
ницима (проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима врши надлежна служба за запошљавање); 
да имају здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ о испуњености овог услова подноси се 
пре закључења уговора о раду - лекарско уверење); да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Кандидати подносе: пријаву са 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

основна Школа 
„владислав петковић дис“ 
и основна Школа 
„танаско Рајић“
32000 Чачак
Алексија Миленковића 5
тел. 032/350-185

Професор математике
за рад у ОШ „Владислав Петковић Дис“ 
Заблаће, за 78% радног времена и за 
рад у ОШ „Танаско Рајић“ Чачак, за 20% 
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидати треба да испуњавају и посебне услове 
прописане одредбама из чл. 8, 120 и 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника о 
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидати подносе: прија-
ву, оверен препис дипломе, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да нису 
осуђивани и да се против њих не води истрага. Проверу 
психофизичких способности за наставно особље извр-
шиће Национална служба за запошљавање-Филијала 
Чачак. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати 
на адресу: ОШ „Танаско Рајић“, Алексија Миленковића 
5, 32000 Чачак. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

оШ „милица павловић“
32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор биологије
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 50% радног 
времена

Професор технике и информатике
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 50% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред општих услова, потребно је да кандидати 
испуњавају и следеће услове: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; 4) држављанство Репу-
блике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 
4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља 
установа. Пријаве слати на адресу школе или достави-
ти лично у секретаријат школе. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

пониШтење конкуРса 
пРедШколска установа 
„Радост“
32000 Чачак, Надежде Петровић 8
тел. 032/348-084

Конкурс објављен 10.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радна мес-
та: васпитач-4 извршиоца; медицинска сестра-1 
извршилац; медицинска сестра-5 извршила-
ца, на одређено време, за 50% радног време-
на; спремачица-2 извршиоца. Конкурс за радно 
место: васпитач-10 извршилаца, на одређено 
време, остаје на снази.

Наука и образовање
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оШ „бРанко РадиЧевић“
35211 Седларе
тел. 035/8818-113

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидати за 
пријем у радни однос по овом конкурсу морају испуња-
вати услове предвиђене чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11): одговарајуће образовање, да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад, 
да није осуђиван, држављанство Републике Србије и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и вас-
питача и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 
2/09, 4/09). Уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке, оверен препис дипломе о завршеној школи, 
уверење о држављанству. Лекарско уверење се доста-
вља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђи-
ваности прибавља установа. Пријаву на оглас, са дока-
зима о испуњавању услова, послати на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Докази о испуњавању услова предвиђених овим огла-
сом, ако нису оригинални, него фотокопије или препи-
си, морају бити оверени у складу са Законом о овера-
вању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 
39/93). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир приликом доношења одлуке о избору 
кандидата по овом конкурсу. Одлука по овом конкурсу 
биће донета у законом предвиђеном року.

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

Наставник медицинске групе 
предмета
за 50% радног времена

Наставник музичке уметности
на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог, за 50% 
радног времена

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог, за 40% 
радног времена

Помоћни наставник
за рад у подручју рада хемија, неметали и 
графичарство

УСЛОВИ: У погледу стручне спреме, кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду); да је држављанин Републике 
Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа). Уз пријаву на конкурс доставити: 
диплому о стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених-венчаних.

КиКинд а

испРавка оГласа 
оШ „бРатство јединство“
23314 Руско Село
Братства јединства 117

Оглас објављен 17.10.2012. године у публика-
цији „Послови“, исправља се у делу који се одно-
си на назив школе, грешком је написано: ОШ 
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“, а треба да стоји: ОШ 
„ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ“, и додају се речи: Рок за 
пријаву је 26.10.2012. године.

оШ „свети сава“
23300 Кикинда, Немањина 27 б
тел. 0230/400-270

Наставник музичке културе
за рад на мађарском наставном језику, за 
5 часова

Наставник физике
за рад на мађарском наставном језику, за 
6 часова

Наставник техничког и 
информатичког образовања
за 16 часова, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
боловања

Наставник мађарског језика
за 17 часова, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, а у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Поред наведених услова у погледу степена и врсте 
стручне спреме, а све у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011) и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 10/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 
11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/2010), кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да је држављанин Републи-
ке Србије; да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Поред молбе и биографских пода-
така, кандидат подноси следећа документа: диплому о 
стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци или оверену фотокопију уверења о држављанству); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење из општинског суда да се не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци); лекарско 
уверење о психофизичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се 
пре закључивања уговора о раду); доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико 
се конкурише за радно место наставника музичке култу-
ре и наставника физике на мађарском наставном језику. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве са потребном документацијом о испуње-
ности услова подносе се на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Сва потребна обавештења могу се добити 
од секретара школе, на број телефона: 0230/400-270.

испРавка оГласа 
оШ „ФејеШ клаРа“
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Оглас објављен 03.10.2012. године у публикацији 
„Послови“, исправља се за радно место: настав-
ник разредне наставе (учитељица) за наставу на 
мађарском језику, тако што уместо: на неодређе-
но време, треба да стоји: на одређено време ради 
замене одсутног радника до годину дана.

Гимназија 
„дуШан васиљев“
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 7

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка одсутне 
запослене, за 60% норме (12 часова 
недељно)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије 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 или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, и то: дипломирани сликар, односно 
академски сликар; дипломирани вајар, односно академ-
ски вајар; дипломирани графичар, односно академски 
графичар; дипломирани сликар примењеног сликар-
ства; дипломирани сликар рестауратор; дипломирани 
вајар примењеног вајарства; дипломирани архитекта 
унутрашње архитектуре; дипломирани графичар при-
мењене графике; дипломирани костимограф; дипломи-
рани костимограф савременог одевања; дипломирани 
костимограф сценског костима; дипломирани индус-
тријски дизајнер; дипломирани дизајнер текстила; 
дипломирани графички дизајнер; дипломирани сце-
нограф; дипломирани керамичар; дипломирани фото-
граф, наставник ликовне културе; дипломирани про-
фесор ликовне културе; дипломирани сликар-професор 
ликовне културе; дипломирани графичар-професор 
ликовне културе; дипломирани вајар - професор ликов-
не културе; дипломирани уметник савремених медију-
ма; дипломирани дизајнер; дипломирани архитекта на 
факултету примењених уметности; дипломирани сликар 
примењене уметности - рестауратор; академски гра-
фичар - ликовни педагог; дипломирани сликар - зидно 
сликарство; лице са завршеним факултетом ликовних 
уметности; лице са завршеним факултетом примење-
них уметности (доказ-оверена фотокопија дипломе о 
стеченој стручној спреми); уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (уверење); 
уверење о општој психофизичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду.

деЧији вРтић 
„снежана-хоФехеРке“
24400 Сента, Златне греде 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има образовање стече-
но на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 
10. септембра 2005. године или стечено образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, васпитача или стручног 
сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање пет година рада у устано-
ви након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
за директора може да буде изабрано и лице које има 
стечено одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), на студијама у трајању од три године или са 
вишим образовањем за васпитача, дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву се подноси: оверен 
препис дипломе о стеченом образовању, као и друга 
уверења којима се доказује испуњеност услова за вас-
питача, наставника, психолога, односно педагога; доз-
вола за рад наставника, васпитача, стручног сарадни-
ка; уверење о положеном испиту за директора; потврда 
да кандидат има најмање пет година рада у установи 
образовања; докази о испуњавању услова из чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(биографски подаци; уверење о држављанству Репу-
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блике Србије; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима); 
прилози којима кандидат доказује своје стручне, органи-
заторске и друге квалитете; уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; потврда да кандидат влада срп-
ским и мађарским језиком. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве комисија неће узимати у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом и доказима о испуњавању 
услова доставити у року утврђеном у конкурсу, на горе-
наведену адресу, лично или поштом. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

пољопРивРедно-техниЧки 
сРедњоШколски центаР 
„беседеШ јожеФ“
24420 Кањижа, Широка 70
тел. 024/874-550
е-mail: tehsko@sabotronic.cо.rs

Наставник српског језика као 
нематерњег језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор срп-
ског језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине; професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу на мађарском језику.

Наставник пољопривредних 
предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер шумарства за пејзажну архитектуру; дип-
ломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; 
дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: хор-
тикултура или ратарско-повртарски; дипломирани 
инжењер пољопривреде за воћарство и виноградар-
ство; дипломирани инжењер пољопривреде, смер или 
одсек воћарско-виноградарски; дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде, одсек или смер ратарски.

Наставник хемије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
хемичар-мастер; професор хемије или дипломирани 
хемичар.

Наставник историје
на одређено време до завршетка школске 
године

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

Наставник пољопривредних 
предмета
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер пољопривреде за ратарство; дипломирани 
инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски; 
дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер 
ратарски.

Наставник ветеринарских предмета
на одређено време до завршетка школске 
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
ветеринар; доктор ветеринарске медицине.

Наставник рачунарства и 
информатике
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор инфор-
матике, односно дипломирани информатичар или про-
фесор технике и информатике.

ОСТАЛО: Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима (проверу организује школа у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање) 
врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака (члан 130 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
- „Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уверење 
о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, прибавља 
школа службеним путем. Кандидат треба да има држа-
вљанство Републике Србије и доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз попратно 
писмо, односно пријаву на конкурс, кандидат треба да 
приложи: диплому о стеченој стручној спреми (ориги-
нал или оверен препис-фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); биографију; доказ о знању мађарског језика 
(да је кандидат стекао средње, више или високо обра-
зовање на мађарском језику или да је положио испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе). Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) - прибавља се пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавиће школа по службеној 
дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

оШ „васа стајић“
23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Наставник ликовне културе
са 20 сати недељно (50% норме радног 
времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни сликар, односно академски сликар; дипломирани 
вајар, односно академски вајар; дипломирани графи-
чар, односно академски графичар; дипломирани сли-
кар примењеног сликарства; дипломирани сликар рес-
тауратор; дипломирани вајар примењеног вајарства; 
дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дип-
ломирани графичар примењене графике; дипломирани 
костимограф; дипломирани костимограф савременог 
одевања; дипломирани костимограф сценског кости-
ма; дипломирани индустријски дизајнер; дипломирани 
дизајнер текстила; дипломирани графички дизајнер; 
дипломирани сценограф; дипломирани керамичар; 
дипломирани фотограф, наставник ликовне културе; 
дипломирани професор ликовне културе; дипломира-
ни сликар-професор ликовне културе; дипломирани 
графичар-професор ликовне културе; дипломирани 
вајар-професор ликовне културе; дипломирани уметник 
савремених медијума; дипломирани дизајнер; дипломи-
рани архитекта на факултету примењених уметности; 
дипломирани сликар примењене уметности - реста-
уратор; академски графичар-ликовни педагог; дипло-
мирани сликар - зидно сликарство; лице са завршеним 
факултетом ликовних уметности; лице са завршеним 
факултетом примењених уметности (оверена фото-
копија дипломе о стеченој стручној спреми); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; 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 (уверење 
ће прибавити школа по службеној дужности); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима - школа ће тражити од 
изабраног кандидата. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 0230/62-048.

КосовсКа миТровица

TEхниЧка Школа 
сРбица - суво ГРло
Село Суво Грло
38334 Осојане

Професор физичког васпитања
за 8 часова недељно непосредног рада 
са ученицима, на одређено време до 
31.08.2013. године

Професор енглеског језика
за 8 часова недељно непосредног рада 
са ученицима, на одређено време до 
31.08.2013. године

Професор социологије
за 2 часа недељно непосредног рада 
са ученицима, на одређено време до 
31.08.2013. године

Професор филозофије
за 2 часа недељно непосредног рада 
са ученицима, на одређено време до 
31.08.2013. године

Професор ликовне културе
за 1 час недељно непосредног рада са 
ученицима

Педагог
за 37% норме

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема - VII степен; 
доказ о психофизичкој способности; да кандидат није 
осуђиван, да се против њега не води истрага; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о држављанству; 
лекарско уверење о заснивању радног односа. Потпуну 
документацију доставити лично или поштом, на горена-
ведену адресу. Конкурс је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Непотпуна и небла-
говремена документа неће се разматрати.

пониШтење конкуРса 
унивеРзитет у пРиШтини 
Факултет техниЧких 
наука
38220 Косовска Митровица
Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

Koнкурс објављен 25.01.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник за ужу научну област Урбанизам и 
просторно планирање.

медицинска Школа 
пРиШтина 
са издвојеним одељењима у 
племетини, лепини и 
доњој Гуштерици
38205 Грачаница

Виша медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка одсутних 
радника
5 извршилаца (до повратка радника са 
мировања радног односа-2 извршиоца; 
до повратка радница са породиљског 
боловања-2 извршиоца; до повратка 
радника распоређеног на друге послове-1 
извршилац)

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс поднети: оверену фото-
копију дипломе одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ да кандидат поседује психичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима достави-
ти пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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није осуђиван правоснажном пресудом, под условима 
утврђеним ставом 1 тач. 3 чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, прибавља школа. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
доставити лично или послати на адресу школе.

оШ „аца маРовић“ 
сШц „свети сава“
38210 Косово Поље

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Уз пријаву доставити 
следећу документацију: диплому или оверену фотоко-
пију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат пре ступања на рад. Пријаве доставити лично или 
послати на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Некомплетне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се разматрати.

основна Школа 
„доситеј обРадовић“
Црквена Водица
38213 Прилужје

Професор руског језика
за 8 часова

Професор физике
за 6 часова

Професор музичке културе
за 5 часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, према Правилнику о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у ОШ, извод из 
матичне књиге рођених, држављанство РС-не старије од 
6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању најмање 6 месеци 
или да није правоснажном пресудом осуђиван за кри-
вична дела против достојанства личности и морала, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, положен стручни испит-лиценца и овере-
на копија дипломе. Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити лично или послати на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Краг УјЕвац

унивеРзитет у кРаГујевцу 
пРиРодно-математиЧки 
Факултет
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из обла-
сти хемијских наука. Остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08 и 44/10), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за 
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област 
Радијациона физика, у Институту за 
физику Факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане док-
торске студије уже научне области за коју се бира или 

VII/2 степен стручне спреме, магистар физичких наука, 
уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, 
односно VIII степен стручне спреме, доктор физич-
ких наука који је изабран у звање асистента по Зако-
ну о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08 и 44/10) и у наведеном звању провео нај-
више један изборни период. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом факулте-
та и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област 
Електродинамика, физика плазме и 
астрофизика, у Институту за физику 
Факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане док-
торске студије уже научне области за коју се бира или 
VII/2 степен стручне спреме, магистар физичких наука 
уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, 
односно VIII степен стручне спреме, доктор физич-
ких наука који је изабран у звање асистента по Зако-
ну о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08 и 44/10) и у наведеном звању провео нај-
више један изборни период. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом факулте-
та и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област 
Атомска, молекуларна и оптичка 
физика, у Институту за физику 
Факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане док-
торске студије уже научне области за коју се бира или 
VII/2 степен стручне спреме, магистар физичких наука 
уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, 
односно VIII степен стручне спреме, доктор физич-
ких наука који је изабран у звање асистента по Зако-
ну о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08 и 44/10) и у наведеном звању провео нај-
више један изборни период. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом Факулте-
та и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове прописане 
законом и наведеним општим актима. Уз пријаву нео-
пходно је доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате обја-
вљених радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента прија-
ве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

библиотека 
„Радоје домановић“
34310 Топола, Краљице Марије 4
тел. 034/811-306

Виши књижничар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. Кандидат је дужан 
да приложи следећа документа: уверење о држављан-
ству Републике Србије; да је пунолетан и доказ о општој 
здравственој способности. Пријаве са потребним дока-
зима подносе се директору Библиотеке, на горенаведе-
ну адресу.

пРедШколска установа 
„наШа Радост“
34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитача у 
складу са чланом 121 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; радно искуство мини-
мум једна година у установама образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања и да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
приложити: биографске податке; диплому о завршеној 
школи; уверење о држављанству РС и извод из матич-
не књиге рођених. Уверење о здравственој способности 
подноси се пре закључења уговора о раду. Извод из каз-
нене евиденције прибавља установа. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова подносе се на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за васпитача“.

сРедња Школа 
„доситеј обРадовић“
34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 069/659-024

Дипломирани економиста-
приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани економиста, пред-
ност: лица до 30 година старости. Заинтересовани кан-
дидати треба да се јаве лицу за контакт: Бојану Анђел-
ковићу, на број телефона: 069/659-024, најкасније до 
31.10.2012. године.

економски Факултет
34000 Крагујевац
Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Рачуноводство, 
ревизија и пословне финансије, 
наставни предмети: Ревизија 
финансијских извештаја и 
рачуноводство финансијских 
организација
на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Финансије, 
финансијске институције и 
осигурање, наставни предмети: 
Платни промет и Електронски 
системи плаћања
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће науч-
не области који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање 08,00 и који је 
показао смисао за наставни рад, односно магистар еко-
номских наука одговарајуће научне области коме је 
прихваћена тема докторске дисертације и други општи, 
педагошки и посебни услови прописани Законом, Ста-
тутом и другим актима Факултета. Кандидати уз прија-
ву достављају: доказе о испуњавању услова конкурса 
и доказе о испуњености општих предуслова у погледу 
неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 3 Закона о 
високом образовању и чланом 125е став 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу. Рок за пријаву је 15 дана.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАША ПРАВА АдРесА:

Наука и образовање
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ФилолоШко-уметниЧки 
Факултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 
Камерна музика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чл. 
64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.
kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. године (www.
filum.кg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама Ста-
тута бр.01-535 од 06.03.2012. године, Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005), Правилни-
ком о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, 
од 04.05.2009. године и Одлуком о изменама и допу-
нама Правилника о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, бр. 659/7 од 27.09.2012. године и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Музикологија 
(Историја музике)
са 2/3 радног времена, на одређено 
време 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 
и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.
rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Кра-
гујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. године (www.filum.
кg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута бр. 
01-535 од 06.03.2012. године, Законом о раду („Сл. гла-
сник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005), Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, од 04.05.2009. 
године и Одлуком о изменама и допунама Правилника о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 659/7 
од 27.09.2012. године и другим актима Факултета и Уни-
верзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Писмо 
(Типографија)
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чл. 
64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.
kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. године (www.
filum.кg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005 и 61/2005), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, од 04.05.2009. године и 
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 
Кандидати су у обавези да поднесу најмање десет ори-
гиналних радова или фотографија радова који се не 
могу приложити у оригиналу, документацију, пројекте и 
фотографије радова реализованих на одређеном месту 
или за одређене потребе.

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу уметничку област 
Графика и графичке технике
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистич-
ких студија који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање 08,00 и који је у 
току студија показао интересовање за научни, односно 
уметнички рад из дисциплине за коју конкурише и који 
познаје један од светских језика.

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу уметничку област 
Графички дизајн
са по 50% радног времена, на одређено 
време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистич-
ких студија који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање 08,00 и који је у 
току студија показао интересовање за научни, односно 
уметнички рад из дисциплине за коју конкурише и који 
познаје један од светских језика.

Сарадник у звање лектора за ужу 
научну област Француски језик
са 80% радног времена, на одређено 
време од 3 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, просечна 
оцена током студија најмање 08,00 и способност за нас-
тавни рад.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: прија-
ва на конкурс; биографија и стручна биографија (на 
CD-у и у штампаној форми); оверена копија диплома; 
оверена копија извода из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (оригинал); потврда надлежног 
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван; 
докази о научном, односно уметничком раду кандидата; 
мишљење студената формирано на основу анкете (за 
кандидате који имају педагошко искуство у наставнич-
ком звању-доцент, ванредни професор или редовни 
професор у високошколској установи); за кандидате 
који се први пут бирају у звање доцента у високош-
колској установи предвиђено је приступно предавање. 
Фотокопије докумената морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и документација кандидата који не испуњавају усло-
ве конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва доку-
ментација и оригинални радови достављају се Служби 
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге 
крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

КраљЕво

уГоститељско 
туРистиЧка Школа 
са домом уЧеника
36210 Врњачка Бања
тел. 036/611-379

Наставник права
са 10% радног времена

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања, 
Законом о раду, Правилником о врсти и степену струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама, Правилником о органи-
зацији и систематизацији радних места: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, 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 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; за радно место 
наставник права: да кандидат има високо образовање 
у складу са одредбама члана 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011), а у погледу врсте стручне спреме 
да испуњава услове прописане Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама; за радно 
место чистачица: да кандидат има завршену основну 
школу. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом), уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци), диплому о врсти и 
степену стручне спреме. Докази се подносе у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о некажњавању приба-
вља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 

8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Одлука о избору кандидата за радно место наставника 
права биће донета у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања.

оШ „витановац“
36206 Витановац
тел. 036/5871-587

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања и одсуства 
ради неге детета, са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор енглеског 
језика, односно дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност у складу са чланом 3 тачка 3 Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 3/2010) и чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11); да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да при-
ложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, ориги-
нал или оверена копија); уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (прибавља школа); здравствено уве-
рење (изабрани кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду); кратку биографију. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
огласу могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 036/5871-587.

основна Школа 
„IV кРаљеваЧки батаљон“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са јавне 
функције на коју је именована

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Услови конкур-
са у погледу стручне спреме одређени су сходно Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 
и 3/2010) и одредбама чл. 8 и 121 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011). Услови за пријем у радни однос 
доказују се на основу члана 120 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011): доказ о степену стручне спреме, 
односно одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од шест месеци, подноси 
се уз пријаву на конкурс); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (доставља се пре закључења уговора о раду); доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (прибавља 
школа); уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци, подноси се уз 
пријаву на конкурс); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве слати у затвореним ковертама, на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“ или лично код директора.

Наука и образовање
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КрУшЕвац

оШ „васа пелаГић“
37257 Падеж
тел. 037/696-207

Наставник српског језика
за 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
стручне спреме предвиђене чланом 3 тачка 1 Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи.

Стручни сарадник-тифлопедагог-
приправник
за 15% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
стручне спреме предвиђене чланом 5 тачка 6 Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи.

Наставник физике
за 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
стручне спреме предвиђене чланом 3 тачка 9 Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи.

Наставник разредне наставе-
приправник
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
стручне спреме предвиђене Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву приложити: уверење о држа-
вљанству, оверен препис (фотокопију) дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о положеном стручном 
испиту. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

оШ „љубивоје бајић“
37244 Медвеђа
тел. 037/723-415

Професор немачког језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност. 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. На основу чл. 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати са одговарајућим 
високим образовањем морају да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
стечено на одговарајућим високошколским установама 
и обављену праксу у установи. Уз пријаву кандидати 
прилажу: оверен препис дипломе; потврду о висини 
бодова из наведених дисциплина и обављеној пракси; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (за особе које су мењале презиме); уве-
рење о држављанству; уверење да кандидат није под 
истрагом; лекарско уверење (приликом закључења уго-
вора о раду). Пријаве са биографијом (обавезно написа-
ти контакт телефон) подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену 
адресу.

оШ „Раде додић“
37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Професор италијанског језика
са 89% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
боловања

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09), кандидати треба да испуњавају и 
услове предвиђене чл. 111 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Као докази се подносе: ове-
рен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да кандидат није 
под истрагом. Лекарско уверење се подноси по пријему 
у радни однос. Пријаве слати на горенаведену адресу.

оШ „аца алексић“
37230 Александровац
Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Кувар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, угоститељс-
ке струке, занимање: кувар (приложити доказ о одго-
варајућој стручној спреми); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма (лекарско уверење прилаже изабрани кандидат); 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за остала кри-
вична дела наведена у ставу 1 тачка 3 чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања (уверење 
прибавља школа по службеној дужности); да је држа-
вљанин РС (уверење о држављанству доставља канди-
дат). Пријаву на оглас, са документацијом којом се дока-
зује испуњеност услова за заснивање радног односа, 
доставити лично или на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа.

економско-тРГовинска 
Школа
37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-658

Професор економске групе предмета
за 10% радног времена

Професор економске групе предмета
за 80% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Професор филозофије
за 90% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са боловања

Професор латинског језика
за 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће обра-
зовање; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Потребна документација: молба, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење суда да се против лица не води истрага, 
нити је подигнута оптужница против истог и оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе (члан 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања).

оШ „кнез лазаР“
37222 Купци
тел. 037/884-105

Професор математике
за 88% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са боловања

Професор физике
за 50% радног времена

Професор италијанског језика
за 11% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије. Пријаве 
са дипломом о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању и уверењем о држављанству слати на наведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са.

Помоћни радник
на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије. Прија-
ве са дипломом о завршеном основном образовању и 
уверењем о држављанству слати на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

висока Школа стРуковних 
студија за васпитаЧе
37000 Крушевац
Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754

Избор у звање предавача на 
одређено време од пет година, 
наставника за област математичких 
наука

УСЛОВИ: Услови за избор у звање предвиђени су Зако-
ном и Правилником.

оШ „бРана павловић“
37254 Коњух
тел. 037/875-103

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба испуњава следеће услове: да 
има завршено високо образовање одговарајућег сме-
ра, сходно члану 2 Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи; 
да је држављанин Републике Србије; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. 
Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије 
докумената издатих од надлежних органа (не старијих 
од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по конач-
ности одлуке о избору кандидата. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом слати на наведену адресу.

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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лЕсКовац

основна Школа 
„тРајко стаменковић“
16000 Лесковац, Дубочица 72
тел. 016/222-725

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка 
наставника са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка 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, 9/09 и 3/2010); да кандидат 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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство РС. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака (за кандидате који уђу у ужи избор). Дока-
зи о испуњености услова о држављанству (не старије 
од 6 месеци) и стручној спреми подносе се уз пријаву 
на конкурс, доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прилаже се 
пре закључења уговора о раду, док доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неблаговре-
мене пријаве и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узети у разматрање.

сс „светозаР кРстић тоза“
16000 Лесковац-Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-152

Професор физике
са 30% радног времена

Професор економске групе предмета
са 50% радног времена

Професор прехрамбене групе 
предмета
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

Професор француског језика
са 22,22% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, предвиђено чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручној школи; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 наведеног Закона; да има држа-
вљанство РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству. Доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 
ЗОСОВ-прибавља школа службеним путем. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на наведену адресу.

оШ „боРа станковић“
16211 Губеревац
тел. 016/788-442

Наставник биологије
са 60% радног времена, за рад у 
Губеревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да кандидат има 
одговарајуће образовање утврђено Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10); 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 вас-
питања; да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс кандидат прилаже: уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
факултету; извод из матичне књиге рођених. Пријаве на 
конкурс, са потребном документацијом о испуњености 
услова, доставити лично или на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 016/788-442.

техниЧка Школа 
„никола тесла“
16240 Медвеђа
тел. 016/891-028

Професор енглеског језика
са 33,33% радног времена

Професор математике
2 извршиоца

Професор математике
за рад у настави на албанском језику, са 
67% радног времена

Професор информатике
за рад у настави на албанском језику, са 
10% радног времена

Професор екологије
за рад у настави на албанском језику, са 
10% радног времена

Професор физичког васпитања
за рад у настави на албанском језику, са 
30% радног времена

Професор економске групе предмета
за рад у настави на албанском језику, са 
95% радног времена

Професор социологије
за рад у настави на албанском језику, са 
10% радног времена

Професор историје
за рад у настави на албанском језику, са 
20% радног времена

Професор економске географије
за рад у настави на албанском језику, са 
10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
образовања, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; провера психофизичких способности; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; за обра-
зовно-васпитни рад на језику националне мањине, лице 
мора да има доказ о знању језика (албански језик) на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на албан-
ском језику или је положило испит из албанског јези-

ка по програму одговарајуће високошколске установе. 
Уз пријаву кандидати подносе: оверен препис (фото-
копију) дипломе или уверења о дипломирању; оверен 
препис (фотокопију) уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оверен препис (фотокопију) извода из мати-
чне књиге рођених; уверење суда да нису осуђивани за 
кривична дела која их чине неподобним за рад у шко-
ли; доказ о знању језика националне мањине (албански 
језик); фотокопију личне карте (старе), односно штам-
пане податке са електронске личне карте; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности - доставља 
се пре закључења уговора о раду. Сва фотокопирана 
документа морају бити оверена. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са документацијом слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“ или доставити секретаријату 
школе. За више информација позвати на број телефона: 
016/891-028.

оШ „васа пелаГић“
16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник физике
на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства

Наставник грађанског васпитања
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање из члана 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и Правилника о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС“, 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 и 3/2010); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству-не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. 
Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад 
са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о 
раду, док уверење из казнене евиденције за горена-
ведена дела прибавља школа по службеној дужности. 
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и уђу 
у ужи избор, који врши директор школе, биће упућени 
на претходну проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. О месту и датуму провере биће обавештени 
по истеку рока за подношење пријава. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе инфо-
рамције о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 016/3436-280.

оШ „вук каРаџић“
16251 Печењевце, Воје Митровића 4
тел. 016/791-115

Наставник ликовне културе
са 15% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу школе у Разгојни

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: VII сте-
пен стручне спреме у одговарајућем занимању (у складу 
са чланом 3 Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије. Канди-
дат је дужан да уз пријаву достави и диплому о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству. Сва тражена документа достављају се 
у оригиналу или у овереном препису. Лекарско уверење 
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(у којем ће бити назначено да је лице психофизички 
способно за рад са ученицима), подноси се када одлу-
ка о пријему кандидата постане коначна, а пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа, након истека рока за пријављивање кандидата. 
Проверу психофизичких способности за рад са ученици-
ма врши надлежна служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Кандидати су обавезни да 
у пријави назначе контакт телефон. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаву са потребном документацијом 
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

музиЧка Школа 
„станислав биниЧки“
16000 Лесковац, Млинска 2

Професор гитаре
2 извршиоца

Професор гитаре
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен, факултет музичке уметности-дип-
ломирани музичар гитариста.

Професор хармонике

УСЛОВИ: VII степен, факултет музичке уметности-дип-
ломирани музичар акордеониста.

Професор етнологије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен, факултет музичке уметности-дип-
ломирани етнолог.

Професор народне игре
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен, факултет музичке уметности-дип-
ломирани етномузиколог.

Професор џез бубњева
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII степен, факултет музичке уметности-дип-
ломирани џез бубњар.

Професор џез певања
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен, факултет музичке уметности-дип-
ломирани музичар џез певач.

Професор гитаре
са 80% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу музичке школе у 
Медвеђи

УСЛОВИ: VII степен, факултет музичке уметности-дип-
ломирани музичар гитариста.

Професор клавира
са 40% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу музичке школе у 
Медвеђи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Општи услови предвиђени су Законом о раду 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе следећа документа: биографију; диплому или 
уверење о дипломирању које није старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење да лице 
није осуђивано; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. За горенаведена радна места 
обавезна је претходна провера психофизичких способ-
ности код Националне службе за запошљавање. Иза-
брани кандидат је дужан да пре закључења уговора о 
раду достави уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу школе 
или доставити лично у секретаријат школе.

медицинска Школа 
лесковац
16000 Лесковац
Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3437-635

Професор историје
са 90% радног времена (18 часова 
недељно)

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет-VII, VII/1 
степен стручне спреме, професор историје; професор 
историје-мастер; дипломирани историчар; дипломира-
ни историчар-мастер. Предвиђено је психолошко тести-
рање кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања.

оШ „светозаР маРковић“
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6

Професор математике
са 44,44% радног времена

Професор италијанског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, са 
66,67% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме и семинар 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 
рад педагошког асистента у школи.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и дужни су да уз пријаву доставе оверене копије: 
уверења о држављанству, извода из матичне књиге 
рођених, дипломе о стеченој врсти и степену образо-
вања. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаву на 
конкурс са документацијом и бројем телефона достави-
ти на адресу школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања.

Гимназија лесковац
16000 Лесковац
Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, а најдуже до 
њеног повратка на рад

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће висо-
ко образовање, у складу са чланом 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да испуња-
ва услове за професора енглеског језика, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији; 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 васпи-
тања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству; препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Уверење о 
некажњавању прибавља школа по службеној дужности. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 

способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључивања уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата директор врши ужи избор 
кандидата, које упућује на проверу психофизичких спо-
собности, у року од 8 дана од дана истека рока за прија-
вљивање. Проверу прихофизичких способности врши 
надлежна служба за запошљавање, применом стандар-
дизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

основна Школа 
„коста стаменковић“
16000 Лесковац

Професор математике

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог сте-
пена-мастер академске студије или специјалистичке 
струковне студије, односно VII степен стручне спреме 
у наведеном занимању-професор математике, сходно 
члану 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11). Уз писмену пријаву кандидати достављају: 
диплому о завршеном факултету и уверење о држа-
вљанству. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања.

ниш

уГоститељско 
туРистиЧка Школа
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Наставник куварства са практичном 
наставом
за рад у школској радионици „Маргер“

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши стручни рад-
ник технологије куварства; виши угоститељ са претход-
но завршеним IV степеном, угоститељско-туристичке 
струке, за занимање: техничар кулинар или кувар; гас-
тролог; менаџер хотелијерства, смер гастрологија; виши 
стручни радник-комерцијалист угоститељства; виши 
стручни радник угоститељско-туристичке струке, зани-
мање: кулинарство; струковни менаџер гастрономије 
из области менаџмента и бизниса са претходно стече-
ним средњим образовањем за кувара или кулинарског 
техничара; менаџер у гастрономији са претходно сте-
ченим средњим образовањем за кувара или кулинар-
ског техничара. Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
диплому о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених/венчаних-све у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору наставника, директор прибавља мишљење орга-
на управљања након извршене претходне провере пси-
хофизичких способности кандидата. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.
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Наставник куварства са практичном 
наставом - практична настава
за рад у школској радионици „Маргер“

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, кувар-специјалиста; 
5 година радног искуства на пословима организације 
рада у кухињи. Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
диплому о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених/венчаних-све у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору наставника, директор прибавља мишљење орга-
на управљања након извршене претходне провере пси-
хофизичких способности кандидата. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник посластичарства са 
практичном наставом
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши стручни рад-
ник технологије посластичарства; виши угоститељ који 
је стекао и средње образовање за посластичара или 
посластичарског техничара; гастролог који је стекао и 
средње образовање за посластичара или посластичар-
ског техничара; менаџер хотелијерства, смер посласти-
чарство са пекарством; економиста за туризам и угости-
тељство са претходно стеченим средњим образовањем 
за посластичара или посластичарског техничара. Кан-
дидати уз пријаву треба да доставе: диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених/венчаних-све у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка директор прибавља мишљење органа управљања, 
након извршене претходне провере психофизичких спо-
собности кандидата. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Финансијско-административни 
радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа-
образовни профил: економски техничар; оспособље-
ност за рад на рачунару. Кандидати уз пријаву треба 
да доставе: диплому о стеченом образовању, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених/
венчаних, доказ о оспособљености за рад на рачунару-
све у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о 
здравственом стању доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

Хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кан-
дидати уз пријаву треба да доставе: диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених/венчаних-све у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

Хигијеничар
на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кан-
дидати уз пријаву треба да доставе: диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених/венчаних-све у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

пРиРодно-математиЧки 
Факултет
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног или 
редовног професора за ужу научну 
област Органска хемија и биохемија
на Департману за хемију, на одређено 
време од 60 месеци

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Аналитичка хемија
на Департману за хемију, на одређено 
време од 60 месеци

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Општа и неорганска хемија
на Департману за хемију, на одређено 
време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор хемијских наука. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: биографију; оверен препис дипломе 
о докторату; списак научних радова са библиографским 
подацима, као и саме радове (списак радова доставити и 
у електронском облику, за сваки рад у часопису навести 
одговарајући линк). Рок за пријаву је 15 дана.

дом „дуШко Радовић“
18000 Ниш, Гутенбергова 4а

Социјални радник

Опис послова: учествовање у изради годишњег програ-
ма рада и развоја Дома; израда годишњег извештаја и 
програма рада социјалног радника; проучавање и ком-
плетирање документације за ново дете уз допуну од 
органа старатељства, уколико је потребно; учествовање 
у пријему новог детета и остваривање контакта са дете-
том; континуирана сарадња са упутним органом, роди-
тељима и сродницима, зависно од ситуације и потреба; 
заштита права деце без родитељског старања и деце 
са сметњама у развоју; поштовање Конвенције о пра-
вима детета; стални је члан тима за пријем, праћење, 
премештај и отпуст корисника; други послови ближе 
утврђени Правилником о организацији и систематиза-
цији послова Дома.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
социјални радник; радно искуство у струци најмање 
12 месеци. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету политичких наука, 
смер социјална политика и социјални рад; оверену 
фотокопију радне књижице; кратку биографију. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

оШ „љупЧе николић“
18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића 10

Наставник информатике и 
рачунарства
са 20% радног времена

УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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 сту-
дије у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, образовни профил: професор техничког обра-
зовања; професор технике и информатике; професор 
физике; професор машинства; професор електротех-
нике; професор информатике и техничког образо-
вања; професор информатике у образовању; професор 
информатике; дипломирани инжењер информатике; 
дипломирани инжењер пословне информатике; дипло-
мирани инжењер електротехнике за рачунску технику 
и информатику; дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику; дипломирани инжењер организа-
ције рада, смер кибернетски; дипломирани инжењер 

организације за информационе системе; дипломира-
ни инжењер за информационе системе; дипломирани 
инжењер организационих наука, одсек за информа-
ционе системе; дипломирани економиста за економику, 
статистику и информатику; дипломирани математичар; 
професор математике; дипломирани инжењер електро-
технике, смер рачунске технике и информатике; дипло-
мирани инжењер електронике; дипломирани инжењер 
менаџмента за информационо-управљачке и комуни-
кационе системе; лица која су на основним студијама 
имала најмање 4 семестра информатичких предмета. 
Уз пријаву доставити: диплому, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству, све у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Рок за пријаву је 15 дана.

Наставник грађанског васпитања-
други циклус основног образовања и 
васпитања
са 95% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
образовни профил: професор педагогије; дипломира-
ни педагог, општи смер или смер школске педагогије; 
дипломирани школски педагог-психолог; професор пси-
хологије; дипломирани психолог, општи смер или смер 
школске психологије; дипломирани школски психолог-
педагог; дипломирани школско-клинички психолог; 
професор историје; професор историје и географије; 
професор страних језика; дипломирани социјални рад-
ник са положеним стручним испитом, односно испитом 
за лиценцу у области образовања; професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и српскохр-
ватски језик; професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност; професор југо-
словенске књижевности са страним језиком; професор 
српског језика и књижевности; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик; дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима; дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност; профе-
сор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком; дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима; професор српскохр-
ватског језика и опште лингвистике; професор за срп-
скохрватски језик са јужнословенским језицима; про-
фесор српскохрватског језика са источним и западним 
словенским језицима; професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику; професор срп-
ског језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине; дипломирани педагог. Савладан програм обуке 
за извођење наставе из предмета Грађанско васпитање 
- други циклус основног образовања и васпитања, који 
организује Министарство просвете и спорта или органи-
зација коју овласти ово Министарство. Уз пријаву доста-
вити: диплому; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству - све у оригиналу или у овереној 
фотокопији; уверење о савладаном програму обуке за 
извођење наставе из предмета Грађанско васпитање за 
други циклус основног образовања и васпитања. Рок за 
пријаву је 15 дана.

Наставник историје
са 25% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
образовни профил: професор историје; професор исто-
рије и географије; дипломирани историчар. Уз пријаву 
доставити: диплому, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству - све у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Рок за пријаву је 15 дана.
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оШ „Радоје домановић“
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 49/а

Наставник у разредној настави

УСЛОВИ: професор разредне наставе; професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; наставник разред-
не наставе; поседовање образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Кандидат уз пријаву треба да достави: диплому о стече-
ном образовању (оригинал или оверен препис, односно 
фотокопија); одговарајући документ високошколске 
установе о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно о посе-
довању потребног броја бодова у складу са Европским 
системом преноса бодова (оригинал или оверен препис, 
односно фотокопија); уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

оШ „бубањски хеРоји“
18000 Ниш, Бубањских хероја 1
тел. 018/562-919

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат 
приликом закључења уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља уста-
нова по службеној дужности); држављанство Републике 
Србије (доказ доставити уз пријаву на оглас). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

нови па Зар

Школа за основно 
музиЧко обРазовање и 
васпитање 
„стеван мокРањац“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 39
тел. 020/318-779

За рад у Новом Пазару:

Наставник хармонике
2 извршиоца

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

Наставник клавира
8 извршилаца

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

Наставник гитаре
3 извршиоца

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

Наставник флауте
са 0,50% норме

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

Наставник кларинета
са 0,30% норме

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

Корепетитор

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

Наставник виолине
са 0,30% норме

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

За рад у издвојеном одељењу у Рашки:

Наставник хармонике

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

Наставник клавира
4 извршиоца

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

Наставник гитаре

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

ОСТАЛО: одговарајуће образовање; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да достави: оверен препис (фотокопију) 
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са уценицима изабрани 
кандидат доставиће пре закључивања уговора о раду, а 
уверење из казнене евиденције (о неосуђиваности) при-
бавља школа. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања.

оШ „меШа селимовић“
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Професор музичке културе
за 50% годишње норме

Професор енглеског језика
за 29% годишње норме, у издвојеним 
школским местима Старчевиће и Паљево, 
на одређено време до краја школске 
године, до 31.08.2013.

Професор босанског језика
за 11% годишње норме, на одређено 
време до краја школске године, до 
31.08.2013.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, држављанство Републике Србије, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Предвиђена је претходна провера 
психофизичких способности кандидата за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Оглас је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандида-
ти подносе следећа документа: доказ о стручној спреми; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење да нису кажњавани или осуђивани (доказ 
прибавља установа); уверење да се против њих не води 
кривични поступак и истрага; лекарско уверење. Прија-
ве са документацијом слати на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

пу „хабиба стоЧевић“
36320 Тутин, 7. јула 16
тел. 020/811-203

Васпитач
са 75% радног времена, за рад у 
издвојеним групама припремног 
предшколског програма (на сеоском 
подручју)
25 извршилаца

Васпитач
са 75% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће више, 
односно високо образовање за васпитаче, стечено на 
студијама првог степена (основне струковне или основне 
академске студије), студијама другог степена или студија-
ма у трајању од три године (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
студије). Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе доказ о образовању у овереној фото-
копији и уверење о држављанству. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом врши надлежна служба 
за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати лично или поштом, на горенаведену адресу.

нови с а д

висока техниЧка Школа 
стРуковних студија
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506, 4892-512

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа:

Предавач за ужу стручну област 
Теорија и технологија спорта
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Зако-
на), кандидати морају да испуне и посебне услове: док-
торат из одговарајуће области, педагошко и спортско 
искуство.

Сарадник у настави - инструктор 
за ужу стручну област Теорија и 
технологија спорта
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 71 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: факул-
тет из одговарајуће области, педагошко и спортско 
искуство.

Професор струковних студија за ужу 
стручну област Физика
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: природ-
но-математички факултет-физика, докторат из одгова-
рајуће области.

Професор струковних студија за ужу 
стручну област Електротехничко 
инжењерство
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: технички 
факултети, докторат из одговарајуће области.
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Професор струковних студија за ужу 
стручну област Општа социологија и 
социологија рада
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: факул-
тет друштвених наука-социологија, докторат из одгова-
рајуће области.

Професор струковних студија за 
ужу стручну област Архитектура и 
грађевинарство
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: технички 
факултети, докторат из одговарајуће области.

Професор струковних студија за ужу 
стручну област Економија
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: факулте-
ти друштвених наука, докторат из одговарајуће области.

Професор струковних студија за ужу 
стручну област Примењена заштита
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Зако-
на), кандидати морају да испуне и посебне услове: при-
родно-матемтички факултет, докторат из одговарајуће 
области.

Професор струковних студија за ужу 
стручну област Цивилна заштита
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: факулте-
ти друштвених наука, докторат из одговарајуће области.

Професор струковних студија за ужу 
стручну област Хемија
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: природно 
математички факултет, магистратура или докторат из 
одговарајуће области.

Професор струковних студија за ужу 
стручну област Радно право
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: правни 
факултет, докторат из одговарајуће области.

Предавач за ужу стручну област 
Примењена уметност и дизајн
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: факул-
тети уметности, магистратура из одговарајуће области.

Предавач за ужу стручну област 
Медији
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: технички 
факултети, докторат из одговарајуће области.

Предавач за ужу стручну област 
Информационе технологије
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: природ-
но-математички факултет, група математика или рачу-
нари, магистратура из одговарајуће области.

Предавач за ужу стручну област 
Примењена технологија
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: техничко-
технолошки факултети, магистратура из одговарајуће 
области.

Предавач за ужу стручну област 
Примењена заштита
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: техничко-
технолошки факултети, магистратура из одговарајуће 
области.

Предавач за ужу стручну област 
Електротехничко инжењерство
за рад до 1/3 радног времена, за школску 
2012/2013. годину
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (члан 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: технички 
факултети, магистратура из одговарајуће области.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: молбу за 
избор у звање и пријем у радни однос (навести преци-
зан назив уже стручне области), доказе о испуњености 
услова из конкурса, биографију, оверене фотокопије 
диплома, уверење о држављанству, списак објављених 
радова и саме радове. Пријаве се подносе на горенаве-
дену адресу. Конкурс је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 

унивеРзитет  
у новом саду 
ФилозоФски Факултет
Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање 
радног односа

Одсек за англистику

Асистент за ужу научну област 
Англистика

Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија

Одсек за историју

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Историја модерног доба

Одсек за словакистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Словакистика

Одсек за српску књижевност

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српска и јужнословенске 
књижевности са теоријом 
књижевности

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српска и јужнословенске 
књижевности са теоријом 
књижевности

Одсек за српски језик и лингвистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српски језик и лингвистика

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног 
односа са наставницима и сарадницима предвиђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник PC“ бр. 
76/05), Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду и Стату-
том Филозофског факултета у Новом Саду.

Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 1) ако се 
пријављују на конкурс за асистента: оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним и мастер студијама; 
потврду да су уписани на докторске студије; биографију 
сатављену на основу упитника који се може преузети са 
веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/faku1tet/formulari 
za pisanje referata, извештај за избор у звање сарадни-
ка); податке о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова као и саме радове; 2) ако се пријављују 
на конкурс за наставника-универзитетског професора: 
оверену фотокопију дипломе доктора наука; биогра-
фију састављену на основу упитника који се може пре-
узети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari za pisanje referata, образац пријаве на конкурс 
за избор у звање универзитетског наставника); податке 
о досадашњем раду; списак стручних и научних радова 
као и саме радове.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: 
Филозофски факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикАсАн 

одговор  
нА зАхтеве клијенАтА

Наука и образовање
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Факултет техниЧких наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Расписује конкурс за изборе у звања и заснивање 
радног односа за следећа радна места:

Доцент за ужу научну област 
Примењене рачунарске науке и 
информатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, из области При-
мењених рачунарских наука и информатике, одлично 
познавање програмских језика C, C++, Pyton, Pascal и 
x86 asemblera, као и скрипт језика за Bash, GNU Mаke, 
Flex и Bison, вишегодишње искуство у коришћењу и 
администрирању Linux оперативног система, искуство у 
раду са x86 базираним микроконтролерима, познавање 
Оpen GL-а, искуство у коришћењу Panda 3D engine-а, 
одлично познавање Qt, Тk и GTK + toolkit-оva, одлич-
но познавање математичко-графичких библиотека (qwt, 
mataplotlib, mayavi) и њихове интеграције у помену-
те toolkit-ове, искуство у пројектовању и имплемента-
цији језика посебне намене (Domain Specific Language), 
искуство у пројектовању и имплементацији компајлера 
и парсера и услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Технолошки 
процеси, техноекономска 
оптимизација и виртуелно 
пројектовање

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке 
и услови прописани чланом 64 Закона о високом обра-
зовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Конструкције 
у грађевинарству

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске 
струке, мастер дипломирани инжењер грађевинарства, 
учешће у најмање једном научноистраживачком пројек-
ту националног значаја и радно искуство у наставном 
процесу у звању сарадника у настави на предметима 
из уже научне области Конструкције у грађевинарству 
и услови прописани чланом 72 Закона о високом обра-
зовању (одобрена тема докторске дисертације или сту-
дент докторских студија).

Асистент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Инжењерски 
менаџмент-менаџмент људских 
ресурса

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, област индус-
тријско инжењерство и инжењерски менаџмент, радно 
искуство у наставном процесу као асистент у трајању од 
најмање 5 година и услови прописани чланом 72 Закона 
о високом образовању (одобрена тема докторске дисер-
тације или студент докторских студија).

Предавач струковних студија за ужу 
стручну, уметничку, односно научну 
област Примењене рачунарске науке 
и информатика
са 30% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електротехничке 
струке, магистарски рад из области вештачких неурон-
ских мрежа или магистарски рад из области телекому-
никација, најмање 5 година радног искуства и услови 
прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем 
у радни однос (навести прецизан назив уже научне 
области), доказе о испуњености услова конкурса: краћу 
биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о држа-
вљанству, списак објављених научних радова, књиге и 
саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за 
свако радно место појединачно. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања.

Факултет за евРопске 
пРавно-политиЧке студије
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-201
е-mail: ssluzba@fepps.еdu.rs

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, стручни 
назив: дипломирани професор енглеског језика и општи 
и посебни услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Статутом Факултета, способност за наставни 
рад.

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, стручни 
назив: дипломирани професор немачког језика и општи 
и посебни услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Статутом Факултета, способност за наставни 
рад.

Асистент за ужу научну област 
јавноправних наука

УСЛОВИ: завршен правни факултет, стручни назив: 
дипломирани правник-мастер, уписане докторске сту-
дије права, просечна оцена током студија преко 08,00 и 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Статутом Факултета, способност за нас-
тавни рад.

Асистент за ужу научну област 
приватноправних наука
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен правни факултет, стручни назив: дип-
ломирани правник-мастер, уписане докторске студије 
права и општи и посебни услови предвиђени Законом о 
високом образовању и Статутом Факултета, способност 
за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
политичких наука

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, стручни 
назив: дипломирани политиколог, уписане докторске 
студије политичких наука и општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању и Статутом 
Факултета, способност за наставни рад.

висока техниЧка Школа 
стРуковних студија 
у новом саду
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Предавач за ужу стручну област 
Графичко инжењерство и дизајн 
(реизбор)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (чл. 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: завршен 
технички факултет, магистратура из одговарајуће обла-
сти.

Наставник страног језика за ужу 
стручну област Енглески језик 
(реизбор)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (чл. 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: завршен 
факултет друштвених наука-енглески језик.

Предавач за ужу стручну област 
Индустријско машинство (реизбор)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (чл. 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: завршен 
технички факултет, магистратура из одговарајуће обла-
сти.

Предавач за ужу стручну област 
Примењена уметност и дизајн 
(реизбор)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (чл. 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: завр-
шен факултет уметности, магистратура из одговарајуће 
области.

Предавач струковних студија за 
ужу стручну област Математика 
(реизбор)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (чл. 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: завршен 
природно-математички факултет-математика, магистра-
тура из одговарајуће области.

Предавач за ужу стручну област 
Физика (реизбор)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (чл. 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: завршен 
природно-математички факултет-физика, магистратура 
из одговарајуће области.

Професор струковних студија за ужу 
стручну област Опште машинство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (чл. 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: завршен 
технички факултет, магистратура или докторат из одго-
варајуће области.

Професор струковних студија за 
ужу стручну област Примењена 
технологија

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (чл. 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: завршен 
технички факултет, магистратура или докторат из одго-
варајуће области.

Предавач за ужу стручну област 
Рачунарско инжењерство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о високом образовању (чл. 64 Закона), 
кандидати морају да испуне и посебне услове: завршен 
технички факултет, магистратура или докторат из одго-
варајуће области.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: молбу за 
избор у звање и пријем у радни однос (навести прецизан 
назив уже стручне области), доказе о испуњености усло-
ва из конкурса, биографију, оверене фотокопије дипло-
ма, уверење о држављанству, списак објављених радо-
ва и саме радове. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

пРедШколска установа 
„плави ЧупеРак“
Тител, Доситејева бб
тел. 021/860-292

Кувар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар; да кандидат 
испуњава посебне услове прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на оглас доставити: биографију, оригинал или фотоко-
пију дипломе, уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених.
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оШ „људовит ШтуР“
21211 Кисач, Железничка 3

Наставник ликовне културе
за 50% прописане пуне педагошке норме

Наставник математике
за 88% прописане пуне педагошке 
норме, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Наставник српског језика, српског 
језика као нематерњег, за ученике 
који наставу похађају на словачком 
језику
за 22% прописане пуне педагошке 
норме, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште здрав-
ствене и друге услове прописане Законом о раду и Зако-
ном о основама система образовања и васпитања, усло-
ве стручности прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; знање словачког језика (стечено средње, више 
или високо образовање на словачком језику или поло-
жен испит из словачког језика по програму одговарајуће 
високошколске установе). Пријаве слати на наведену 
адресу или донети лично секретару школе, у времену од 
08,00 до 12,00 сати, радним даном.

висока пословна Школа 
стРуковних студија 
у новом саду
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних студија за 
ужу научну област Рачуноводство 
и финансије, наставни предмет: 
Банкарско пословање и платни 
промет

Професор струковних студија за 
ужу научну област Рачуноводство 
и финансије, наставни предмет: 
Осигуравачко пословање

Предавач за ужу научну област 
Рачуноводство и финансије, 
наставни предмет: Управљање 
ризицима
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор економских наука; објављени научни 
и стручни радови, најмање пет из одговарајуће науч-
но-стручне области; способност за наставни рад; држа-
вљанство Републике Србије.

Професор струковних студија за ужу 
научну област Економска теорија 
и политика, наставни предмет: 
Психологија

УСЛОВИ: доктор психологије; објављени научни и 
стручни радови, најмање пет из одговарајуће научно-
стручне области; способност за наставни рад; држа-
вљанство Републике Србије.

Предавач за ужу научну област 
Рачуноводство и финансије, 
наставни предмет: Увод у 
финансијско пословање
до 1/3 радног времена, на одређено 
време до 1 године

Предавач за ужу научну област 
Рачуноводство и финансије, 
наставни предмет: Банкарско 
пословање и платни промет
до 1/3 радног времена, на одређено 
време до 1 године

Предавач за ужу научну област 
Рачуноводство и финансије, 
наставни предмет: Управљање 
ризицима
до 1/3 радног времена, на одређено 
време до 1 године

УСЛОВИ: доктор економских наука; објављени научни 
и стручни радови, најмање пет из одговарајуће науч-
но-стручне области; способност за наставни рад; држа-
вљанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
фотокопије диплома о завршеним основним и после-
дипломским студијама; биографију; списак научних и 
стручних радова, као и саме радове; доказ о држављан-
ству. Лице које је правоснажном пресудом осуђено за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској 
установи, не може стећи звање наставника. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за 
пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним 
кандидатима и ставити га на увид јавности на период 
од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем 
огласне табле и сајта школе.

висока пословна Школа 
стРуковних студија 
у новом саду
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4

Асистент за ужу научну област 
Информатика, инжењеринг и 
квантитативна анализа у економији
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија-математичке нау-
ке; просечна оцена најмање 08,00 у току студија; скло-
ност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

Асистент за ужу научну област 
Информатика, инжењеринг и 
квантитативна анализа у економији
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија-рачунарске науке; 
просечна оцена најмање 08,00 у току студија; склоност 
за наставни рад; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
фотокопије диплома о завршеним основним и после-
дипломским студијама; доказ о уписаним докторским 
студијама; биографију; доказ о држављанству. Лице 
које је правоснажном пресудом осуђено за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови, не може стећи звање наставника. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за 
пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним 
кандидатима и ставити га на увид јавности на период 
од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем 
огласне табле и сајта школе.

висока пословна Школа 
стРуковних студија 
у новом саду
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4

Наставник страног језика за ужу 
научну област Економска теорија и 
политика, наставни предмети: Први 
страни пословни језик 1 енглески; 
Први страни пословни језик 2 
енглески; Први страни пословни 
језик 3 енглески и Други страни 
пословни језик енглески
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: дипломирани филолог (англиста-мастер) из 
области филолошких наука; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.

Наставник страног језика за ужу 
научну област Економска теорија и 
политика, наставни предмети: Први 
страни пословни језик 1 француски; 
Први страни пословни језик 2 
француски; Први страни пословни 
језик 3 француски и Други страни 
пословни језик француски
до 1/3 радног времена, на одређено 
време до 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или 
филозофски факултет-група за француски језик; способ-
ност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
фотокопије диплома о завршеним основним и после-
дипломским студијама; биографију; доказ о држављан-
ству. Лице које је правоснажном пресудом осуђено за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској 
установи, не може стећи звање наставника. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за 
пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним 
кандидатима и ставити га на увид јавности на период 
од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем 
огласне табле и сајта школе.

пониШтење дела 
конкуРса 
Факултет техниЧких 
наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Конкурс објављен 17.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Урбана/Рурална анализа 
и морфологија.

оШ „вељко петРовић“
21411 Бегеч, Краља Петра I  36
тел. 021/898-009
е-mail: begso@open.telekom.rs

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
из чл. 120 став 1, а у вези са чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: да има одгова-
рајуће образовање, у складу са Законом и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани матема-
тичар-информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математике еконо-
мија, професор информатике-математике, дипломирани 
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математичар-астроном, дипломирани математичар-при-
мењена математика и дипломирани информатичар); 
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 васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); кратку биографију-CV. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
из чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања и члана 21 Правилника о систематизацији 
послова и радних задатака у ОШ „Вељко Петровић“ 
Бегеч: да има најмање једну годину радног искуства на 
пословима рачуноводства и одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о систематизацији послова у 
школи, и то: дипломирани економиста, мастер-економи-
ста, економиста (са завршеном вишом економском шко-
лом или првим степеном високих струковних студија), 
дипломирани менаџер, дипломирани инжењер за пре-
дузетни менаџмент; да има стручно звање из области 
рачуноводства, односно сертификат за вођење послов-
них књига, односно јавну исправу о положеном струч-
ном испиту, стеченом звању и испуњеним условима 
предвиђеним кодексом етике за професионалне рачуно-
вође, у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству; 
психичка, физичка и здравствена 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 вас-
питања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); кратку биографију-CV и доказ о радном 
искуству у трајању од најмање једне године (фотоко-
пија радне књижице и потврда претходног послодавца 
о оствареном радном односу на месту рачуновође). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

оШ „јован дуЧић“
21131 Петроварадин
Прерадовићева 6
тел. 021/6433-201

Наставник техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове у погле-
ду врсте и степена стручне спреме предвиђене чланом 
3 став 1 тачка 13 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 4/09, 3/2010). Остали услови утврђени су чл. 8, 
120 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).

Наставник биологије
за 70% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове у погле-
ду врсте и степена стручне спреме предвиђене чланом 
3 став 1 тачка 11 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 4/09, 3/2010). Остали услови утврђени су чл. 8, 
120 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).

Спремачица
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове у погле-
ду степена и врсте стручне спреме: сведочанство о завр-
шеној основној школи у складу са чл. 17 и 27 Правилни-
ка о организацији и систематизацији радних задатака у 
ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин од 12.09.2012. године. 
Остали услови утврђени су чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11).
ОСТАЛО: Потребна документација: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС - не ста-
рије од 6 месеци; оверена фотокопија дипломе; лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци) - доставља само изабрани кандидат; 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 - приба-
вља установа службеним путем. Пријаве слати на наве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

панЧЕво

пРедШколска установа 
„наШа Радост“
26220 Ковин
Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812

Васпитач
на одређено време до повратка радница 
са боловања, а најдуже до годину дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, смер: вас-
питач; да кандидат има психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван правос-
нажном пресудом 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 конкурс приложити: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству РС, диплому или 
уверење о стеченом образовању. Наведена документа се 
подносе у оригиналу или фотокопије, које морају бити 
уредно оверене. Уверење о неосуђиваности прибавља 
установа по службеној дужности, а уверење о психо-
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве послати на горенаведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање.

опШтинска наРодна 
библиотека опово
26204 Опово, Бориса Кидрича 8
тел. 013/681-028

Директор Општинске народне 
библиотеке Опово
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, 
друштвеног смера, три године радног искуства на руко-
водећим пословима или најмање пет година радног 
искуства у области културе или образовања, да поседује 
организаторске способности, као и да познаје пословање 
Библиотеке и све делатности у оквиру ње. Поред наведе-
них услова, кандидат треба да достави предлог програма 
рада и развоја Библиотеке, као саставни део конкурсне 
документације. Пријаве на конкурс у року од 15 дана од 
дана објављивања. Конкурсна документација се шаље 
поштом-препоручено, на адресу: Општинска народна 
библиотека, Бориса Кидрича 8, 26204 Опово, са назна-
ком: „Пријава на конкурс“. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „пРви мај“
26315 Владимировац
Цара Лазара 47
тел. 013/643-003

Наставник математике
за рад у настави на српском језику

Наставник математике
за рад у настави на српском језику, са 
50% радног времена

Наставник физике
за рад у настави на српском језику, са 
40% радног времена

Наставник физике
за рад у настави на румунском језику, са 
30% радног времена

Наставник хемије
за рад у настави на румунском језику, са 
10% радног времена

Наставник српског језика као 
нематерњег
са 39% радног времена

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу
за рад у настави на румунском језику, са 
20% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства са рада преко 60 
дана

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у скла-
ду са чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Законом о изменама 
и допунама Закона о основама система образовања и 
васпитања, и у складу са Правилником о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, доказ о стеченој лиценци, ако се не 
ради о приправнику, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених и радну биографију. Уверење 
о психофизичкој и здравственој способности за рад под-
носи само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања прибавља школа. На проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом стандард-
них поступака, биће упућени само кандидати који уђу у 
ужи избор. Пријаве се шаљу на адресу школе. Додатне 
информације на број телефона: 013/643-003.
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оШ „доситеј обРадовић“
26204 Опово, Братства и јединства 14
тел. 013/681-512

Наставник математике
са 20 часова недељно, на одређено време 
ради замене радника који је на боловању

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани математичар-информа-
тичар, професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор 
информатике-математике, дипломирани математичар-
астроном, дипломирани математичар-примењена мате-
матика, дипломирани информатичар.

Библиотекар
са 95% радног ангажовања, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: дипломирани библиотекар-информатичар, 
професор, односно дипломирани филолог језика и књи-
жевности, професор, односно дипломирани филолог за 
општу књижевност са теоријом књижевности, профе-
сор разредне наставе, професор језика и књижевности, 
односно књижевности и језика, смер за библиотекар-
ство, професор, односно дипломирани филолог књи-
жевности и језика, професор српскохрватског језика и 
југословенске књижевности, професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и српскохр-
ватски језик, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу књижевност.

Наставник информатике
за 6 часова недељно, на одређено време 
ради замене раднице на породиљском 
одсуству

УСЛОВИ: професор информатике, професор информа-
тике у образовању, професор информатике и технич-
ког образовања, дипломирани инжењер информатике, 
дипломирани инжењер пословне информатике, дипло-
мирани инжењер електротехнике за рачунску технику 
и информатику, дипломирани инжењер организације 
рада, смер кибернетски, дипломирани инжењер орга-
низације - за информационе системе, дипломирани 
инжењер за информационе системе, дипломирани 
инжењер организационих наука, одсек за информа-
ционе системе, дипломирани економиста - за економику, 
статистику и информатику, дипломирани математичар, 
професор математике, професор физике, дипломира-
ни инжењер електротехнике, смер рачунске технике и 
информатике, професор технике и информатике, про-
фесор техничког образовања, професор електротехни-
ке, професор машинства, дипломирани инжењер менаџ-
мента за информационо - управљачке и комуникационе 
системе, лица која су на основним студијама имала нај-
мање четири семестра информатичких предмета.

Секретар
на одређено време ради замене радника 
који је на боловању

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године.

ОСТАЛО: Поред услова у погледу стручне спреме, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање у погледу врсте и степена 
стручне спреме; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије. Докази о испуњености услова под тач. 1 и 4 
подносе се уз пријаву на конкурс (оверена фотокопија 
дипломе и уверење о држављанству-да није старије од 6 
месеци). Доказ под тач. 2 подноси се пре закључивања 
уговора о раду, а доказ под тач. 3 прибавља школа по 
службеној дужности. Пријаве на конкурс послати у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, на адресу школе.

основна Школа 
„бРатство-јединство“
26000 Панчево, Петефијева 33-35
тел. 013/348-080
e-mail: оsbratstvo1@open.telekom.rs

Наставник информатике
са 15% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник словачког језика за 
изборни предмет: Неговање 
словачког језика са елементима 
националне културе
са 20% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одгова-
рајући факултет, одговарајући смер, односно одгова-
рајућа група предмета, да кандидат има држављанство 
РС, да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доста-
вља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ прибавља 
установа).

Помоћни радник
за одржавање и чишћење просторија 
школе

УСЛОВИ: најмање I степен стручне спреме, основна 
школа, да је кандидат држављанин РС, да има општу 
здравствену способност (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ прибавља 
установа).

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: препис или оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и 
фотокопију личне карте. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова слати на горенаведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

пироТ

Гимназија 
„свети киРило и методије“
18320 Димитровград
Кирила и Методија 12
тел. 010/362-163

Наставник француског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, за 18 часова недељно (100% 
норме)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за француски језик и 
књижевност. Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има држављанство Републике Србије, да има 
одговарајућу здравствену и психофизичку способност за 
рад са децом и ученицима (проверу психофизичких спо-
собости за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања), да није осуђиван за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа). Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи следеће доказе: уверење о 
држављанству, диплому или уверење (оригинал, ове-
рен препис или оверена фотокопија) о стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да се против 
њега не води истражни и кривични поступак. Пријаве 
доставити на адресу школе. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 010/362-163.

поЖ арЕвац

оШ „јован ШеРбановић“
Крепољин
тел. 012/642-190

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Bрезници, 
нa oдређено време, најкасније до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
образовања, лекарско уверење о способности за рад, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије. Зарада се обрачуна-
ва према одредбама Посебног колективног уговора за 
основне школе Републике Србије. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

Школа за основно и 
сРедње музиЧко 
обРазовање 
„стеван мокРањац“
12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1

Расписује конкурс за наставно особље у основној 
и средњој школи у Пожаревцу:

Професор корепетиције

Професор клавира
са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Професор клавира
2 извршиоца

Професор клавира
са 50% радног времена

Професор за упоредни клавир, 
аудиовизуелну технику и свирање 
хорских партитура
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

Професор оркестра
са 20% радног времена

Професор дириговања
са 10% радног времена

Професор грађанског васпитања
са 15% радног времена, на одређено 
време

Професор физике и основа акустике
са 20% радног времена

Професор биологије
са 10% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Професор веронауке
са 20% радног времена, на одређено 
време

Професор стручних предмета на 
одсеку: Дизајн звука
са 20% радног времена, предмет: 
Аудиотехника #1, #2 и #3, 
звање: дипломирани дизајнер 
звука, дипломирани инжењер 
електротехнике, смерови електронике 
и телекомуникација, дипломирани 
инжењер електронике, смерови 
електронике и телекомуникације

Наука и образовање
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Професор гитаре

За ненаставно особље у основној и средњој шко-
ли у Пожаревцу:

Помоћни радник
на одређено време

Педагог
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

У основној школи (издвојена одељења):

Костолац:

Професор флауте
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Професор трубе
са 30% радног времена

Мало Црниће:

Професор клавира и корепетиције
са 60% радног времена

Професор флауте
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Професор хармонике
са 65% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

Велико Градиште:

Професор клавира

Професор гитаре
са 30% радног времена

Професор клавира, корепетиције и 
теорије музике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати морају испуњавати и посебне услове пропи-
сане чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, као и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у настави 
у стручним школама. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

пожаРеваЧка Гимназија
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

Наставник математике
на одређено време до повратка 
запослене са изборне функције

Наставник физике

Наставник физике
са 50% радног времена

Наставник енглеског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном зани-
мању, да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад у школи, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. 
Кандидат треба да приложи: молбу са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе и оверену фотокопију 

уверења о држављанству. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова подносе се лично или 
поштом, на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања.

оШ „миШа живановић“
12253 Средњево
тел. 012/667-056, 667-113

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у одговарајућем 
занимању. Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011); врста стручне спреме прописана Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, васпитача и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 
5/05, 2/07, 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). Уз пријаву кандидати 
треба да доставе следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење доставља се непосредно пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за запошља-
вање. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

оШ „дуде јовић“
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел. 012/250-119

Наставник физике

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног захте-
ва за пријем у радни однос школи достави и следећа 
документа: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије, уверење о неосуђи-
ваности из основног суда, уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља школа); дипло-
му или уверење о стеченом високом образовању (VII/1 
степен стручне спреме, одговарајуће врсте занимања); 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, односно уверење 
о здравственом стању. Наставник треба да испуњава 
услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011) и да има стручну спрему прописа-
ну Правилником 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, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 
11/08, 2/09, 4/09-I, 4/09-II, 9/09). Проверу психофизич-
ких способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Наведени доку-
менти морају бити достављени у оригиналу или фото-
копије оверене у основном суду или општинској упра-
ви, не старије од 6 месеци. Неблаговремени, непотпуни 
и неуредни захтеви за пријем у радни однос, односно 
приложена документа, неће бити узети у разматрање. 
Захтеви за пријем у радни однос са доказима о испуња-
вању услова огласа достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
школе. Бројеви телефона за информације: 012/250-119, 
250-109 и 250-767.

оШ „моШе пијаде“
12311 Мало Црниће
тел. 012/280-012

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена, за рад у нижој 
настави у матичној школи и издвојеним 
одељењима школе у Батуши и Калишту, 
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање, у складу са чланом 8 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидат треба да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, држављанство Републике Србије, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: доказ да поседује одго-
варајуће образовање (оверену фотокопију уверења 
или дипломе), да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци, 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија). Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) изабрани кандидат у обавези је 
да достави пре закључивања уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у обзир. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве сла-
ти на адресу школе.

оШ „моШе пијаде“
12320 Жагубица
тел. 012/7643-190

Професор енглеског језика

Професор руског језика

Професор математике
2 извршиоца

Професор техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до 31.08.2013. године, 
са 80% радног времена

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Јошаници

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника 
са функције

Педагог
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен, одгова-
рајућа група. Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Докази о 
испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз прија-
ву на конкурс, као и извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова 
из тачке 3 прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања.

Наука и образовање
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оШ „света михајловић“
12307 Буровац

Стручни сарадник, педагог
за 16 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-VII/1 степен, одго-
варајућа група предмета; да кандидат 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; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да достави: диплому о стеченој струч-
ној спреми; уверење о здравственом стању; уверење да 
није осуђиван; уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених. Документација мора бити доставље-
на у оригиналу или као оверене фотокопије надлежних 
органа, не старије од 6 месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

пријЕпољЕ

оШ „свети сава“
36315 Баре

Професор математике
за 89% норме, на одређено време до 
повратка радника са функције

Професор музичке културе
за 25% норме

Библиотекар
за 20% норме

Професор разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању-високо образовање за наведено занимање у 
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне 
спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву кандидат обавезно доста-
вља: оверену фотокопију дипломе о завршеној струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству и уверење о здравственој способности.

оШ „боШко буха“
Ивање
31300 Пријепоље

Наставник математике
са 89% радног времена (16 часова 
недељно)

Наставник музичке културе
са 25% норме (5 часова недељно)

Наставник енглеског језика
са 20% норме (4 часа недељно), на 
одређено време до 31.08.2013. године, за 
рад у ИО Лучице

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Дивци и два наставника 
разредне наставе, за рад у ИО Лучице, на 
одређено време до 31.08.2013. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом, и ако има одговарајуће 
образовање - Правилник о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 40/07, 17/07, 20/07, 1/08, 
4/08,8/08, 11/08), психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 система обра-
зовања и васпитања; држављанство РС.

основна Школа 
„РиФат буРџовић тРШо“
Карајукића Бунари
36313 Угао

Професор енглеског језика
за рад у Расну и Цетановићу

Професор енглеског језика
са 40% радног времена, за рад у 
матичној школи и Расну и Тузињу

Професор немачког језика
са 44% радног времена, за рад у 
матичној школи и Расну

Професор музичке културе
са 50% радног времена, за рад у 
матичној школи и Расну

Стручни сарадник-психолог-педагог

Професор физичког васпитања
на одређено време до истека мандата 
директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем 
занимању. Кандидат треба да испуњава услове пред-
вићене чл. 2 и 3 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 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 вас-
питања; да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс доставити: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа, а лекарско уверење се прилаже по 
доношењу одлуке о избору, пре закључења уговора о 
раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Овера истих не може бити старија 
од 6 месеци.

оШ „Гојко дРуловић“
Радоиња
31318 Кокин Брод
тел. 033/88-281

Наставник историје
са 30% радног времена недељно, 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 врс-
ти стручне спреме наставика и стручних сарадника и 
важећим прописима.

проКУпљЕ

оШ „дРинка павловић“
18430 Куршумлија
Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Професор математике
за рад у матичној школи

Професор математике
за рад у издвојеном одељењу у 
Косаничкој Рачи, са 77,77% радног 
времена

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене, дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар-информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар 
за математику економије, професор информатике-мате-

матике, дипломирани математичар-примењена матема-
тика, дипломирани информатичар, без обзира на радно 
искуство и пол.

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Ђакама

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са функције помоћника 
директора, за рад у издвојеном одељењу 
у Куршумлијској Бањи

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Мердару, 
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: професор разредне наставе, завршен факул-
тет или виша школа и звање: професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, без обзира на пол и радно искуство.

Професор енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима у 
Косаничкој Рачи и Грабовници, на 
одређено време до повратка запослене са 
боловања

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

Професор ликовне културе
за рад у матичној школи и издвојеним 
одељењима у Косаничкој Рачи и 
Грабовници, са 65% радног времена, на 
одређено време до повратка запосленог 
са функције директора

УСЛОВИ: дипломирани сликар, академски сликар, ака-
демски сликар-ликовни педагог, академски графичар-
ликовни педагог, академски вајар-ликовни педагог, 
дипломирани сликар-професор ликовне културе, дип-
ломирани графичар-професор ликовне културе, дип-
ломирани вајар-професор ликовне културе, дипломи-
рани графички дизајнер-професор ликовне културе, 
дипломирани уметник нових ликовних медија-професор 
ликовне културе, дипломирани уметник фотографије-
професор ликовне културе, дипломирани сликар-про-
фесор, дипломирани вајар, дипломирани вајар-про-
фесор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани 
архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар 
зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломира-
ни графичар-професор, професор ликовне уметнос-
ти, наставник ликовне уметности, лице са завршеним 
факултетом ликовне уметности и лице са завршеним 
факултетом примењених уметности, без обзира на пол 
и радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи и Законом 
о основама система образовања и васпитања: да имају 
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву приложити: диплому о степе-
ну стручне спреме, уверење о држављанству Републике 
Србије. Лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван 
прибавља школа.
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сРедња Школа житоРаЂа
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Наставник практичне наставе у подручју 
рада пољопривреда, производња и 
прерада хране, за образовни профил: 
пољопривредни техничар
на одређено време до повратка одсутног 
радника са функције, са 65% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер пољопривреде, општи смер, дипломирани 
инжењер агрономије.

Наставник математике
са 45% радног времена

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани про-
фесор математике.

Наставник биологије и екологије
на одређено време до повратка радника 
са функције, са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани биолог.

Наставник пословне информатике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер електронике.

Наставник основа електротехнике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер електротехнике.

Наставник енглеског језика
са 45% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
филолог-професор енглеског језика.

Наставник латинског језика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
филолог-професор латинског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе: оверену копију дипломе као доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству РС, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који буду ушли у 
ужи избор биће подвргнути психофизичкој и здравстве-
ној провери способности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „свети сава“
18400 Прокупље
Милоша Црњанског 2
тел. 027/321-988

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен дефекто-
лошки факултет, смер олигофренолог; физичка, психич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Доказе о степену струч-
не спреме и држављанству подносе кандидати, доказ о 
неосуђиваности прибавља школа, а уверење о способно-
сти за рад са децом и ученицима подноси само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Сву документа-
цију доставити у оригиналу или као оверене фотокопије.

смЕдЕрЕво

оШ „лазаР станојевић“
11411 Ратари
тел. 026/392-100

Наставник физике
за 30% радног времена, за 12 сати 
недељно (6 часова редовне наставе), на 
одређено време до повратка одсутног 
запосленог

Наставник техничког образовања
за 40% радног времена, за 16 сати 
недељно (8 часова редовне наставе), на 
одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 4. да 
има држављанство Републике Србије. Докази о испуње-
ности услова под тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова под тач. 2 пре 
закључења уговора о раду, док школа прибавља доказ 
о условима под тач. 3. Пријаве слати на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Рок за за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.

оШ „сава коваЧевић“
11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-651

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, према Правилнику о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у ОШ. Канди-
дати морају да поседују одговарајуће образовање из чл. 
8 став 2 и став 4 за наставнике основне школе, као и да 
испуњавају остале услове за пријем у радни однос из чл. 
120 став 1 и чл. 121 став 9 Закона о основама система 
образовања и васпитања. 

Олигофренопедагог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, према Правилнику о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у ОШ. Канди-
дати морају да поседују одговарајуће образовање из чл. 
8 став 2 и став 4 за наставнике основне школе, као и да 
испуњавају остале услове за пријем у радни однос из чл. 
120 став 1 и чл. 121 став 9 Закона о основама система 
образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе: краћу биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, доказ о поседовању држа-
вљанства Републике Србије, доказ да лице није под 
истрагом - уверење општинског суда. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Уверење 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 
прибавља школа. Наведена документа не смеју бити 
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа као доказ да су вер-
не оригиналу. У складу са чланом 130 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, проверу 
психофизичких способности врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизованих посту-
пака. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

основна Школа 
„академик РадомиР лукић“
11318 Милошевац
тел. 026/802-233

Олигофренопедагог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање-VII/1 степен, у 
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, да испуњава услове утврђене чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз прија-
ву на конкурс приложити: уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену копију), диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оверену копију) и радну 
биографију. Пријаве и документацију доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања, у затвореној коверти, 
са назнаком: „За конкурс за дефектолога-олигофрено-
лога“. На полеђини навести своје име, презиме и адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

оШ „вук каРаџић“
11319 Крњево
тел. 026/821-115

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Потребна документација: оверен препис дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни 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); уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење (пре закључивања 
уговора о раду). Доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Слати оверене копије, не старије од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

основна Школа 
„хеРој света младеновић“
11315 Сараорци, Маршала Тита 95
тел. 026/781-082

Наставник енглеског језика
са 20% радног ангажовања, на 
одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Наставник историје
са 55% радног времена, на одређено 
време до повратка радника коме мирује 
радни однос

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове пропи-
сане чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да имају одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, држављан-
ство Републике Србије. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уве-
рење о држављанству Републике Србије-не старије од 
6 месеци, оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми. Лекарско уверење доставиће иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа.
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оШ „хеРој иван мукеР“
11420 Смедеревска Паланка
Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Спремачица
за рад у издвојеном одељењу у Баничини

Педагог
на одређено време ради замене 
запосленог на функцији помоћника 
директора, а најдуже до 31.08.2013. 
године

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

Професор немачког језика
за 33,36% радног времена

Професор српског језика
за 27,8% радног времена

Библиотекар
на одређено време до повратка радника 
са боловања, а најдуже до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање - што доказује овере-
ном фотокопијом дипломе; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- што доказује лекарским уверењем; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - што доказује уверењем надлежног 
органа; да је држављанин Републике Србије - што дока-
зује уверењем о држављанству. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на оглас кандидат треба да приложи: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
лекарско уверење, уверење да није осуђиван (школа 
обавља по службеној дужности), уверење о држављан-
ству. Ближе информације о огласу се могу добити код 
секретара школе и на број телефона: 026/340-721.

оШ „олГа милоШевић“
11420 Смедеревска Паланка
Француска 4
тел. 026/317-735

Педагошки асистент
на одређено време 10 месеци

Професор математике
на одређено време до повратка радника 
са боловања

Професор физичког васпитања
за 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих, кандидат мора да поседује 
и посебне услове: одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање шест месеци 
или да није правоснажном пресудом осуђен за кривично 
дело против достојанства личности и морала. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе слати 
на адресу школе.

музиЧка Школа 
„коста манојловић“
11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/222-534

Професор аудиовизуелне технике
за 10% радног времена, рад у две смене

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, одсек 
електронике и телекомуникације, дипломирани снима-
тељ звука, смер за снимање и обраду звука.

Професор клавира
за рад у истуреном одељењу у Лугавчини, 
рад у две смене

УСЛОВИ: дипломирани пијаниста.

Професор гитаре
за рад у истуреном одељењу у ОШ „Свети 
Сава“ у Смедереву, за 50% радног 
времена, рад у две смене

Професор гитаре
за рад у матичној школи, рад у две смене
2 извршиоца

Професор гитаре
за рад у матичној школи, за 30% радног 
времена, рад у две смене

УСЛОВИ: дипломирани гитариста.

Професор флауте
за рад у матичној школи, на одређено 
време до повратка радника са 
неплаћеног одсуства, до 01.03.2013. 
године, рад у две смене

УСЛОВИ: дипломирани флаутиста.

Професор теоретских предмета
на одређено време до повратка радника 
са друге дужности, а најдуже до 
31.08.2013. године, рад у две смене

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог.

оШ „вук каРаџић“
11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће обра-
зовање за наставнике основне школе, у складу са чл. 
8 став 2 и чл. 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
52/2009 и 72/2011) и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Кандидати морају да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидати подлежу провери психофизичких способно-
сти коју врши организација за запошљавање (доставити 
фотокопију личне карте). Уз пријаву на конкурс, канди-
дати су дужни да приложе: радну биографију, уверење 
о држављанству РС и диплому о стеченом образовању, 
оригинал или оверену копију (не старије од 6 месеци), 
оверену копију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту, копију личне карте и 
потврду високошколске установе да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

основна Школа 
„II Шумадијски одРед“
11325 Марковац
тел. 026/4861-006

Наставник историје
за 35% радног времена, на одређено 
време

Наставник географије
за 30% радног времена

Наставник грађанског васпитања
за 40% радног времена, на одређено 
време

Наставник немачког језика
за 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих услова 
испуњавају и посебне услове, прописане чл. 120, 121 
и 122 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да 
доставе и оверене фотокопије докумената, не старије 
од шест месеци, којима доказују да испуњавају услове 
конкурса: диплому о стеченом образовању, лиценцу, 
лекарско уверење, уверење да нису осуђивани или под 
истрагом, уверење о држављанству РС, извод из матич-
не књиге рођених.

пРедШколска установа 
„деЧије цаРство“
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/521-117

Педагог-стручни сарадник
на одређено време до повратка 
запослене која обавља послове 
директора, до 22.06.2016. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, VII степен стручне спреме, 
дипломирани педагог; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс приложити: доказ о држављанству Републике 
Србије-не старији од 6 месеци (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених), оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
Уверење о здравственој способности изабрани кандидат 
доставиће након одлуке о избору, а пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве послати на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на броје-
ве телефона: 026/521-117, 521-913.

Медицинска сестра-васпитач-
приправник
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Медицинска сестра-васпитач-
приправник

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: завр-
шена средња медицинска школа, смер васпитачки, IV 
степен стручне спреме; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс приложити: доказ о држављанству Републике 
Србије-не старији од 6 месеци (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених), оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
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Уверење о здравственој способности изабрани кандидат 
доставиће након одлуке о избору, а пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве послати на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на броје-
ве телефона: 026/521-117, 521-913.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: завршена основна 
школа - I степен стручне спреме; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом; 
држављанство Републике Србије; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс приложити: доказ о држављанству Републике 
Србије-не старији од 6 месеци (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених), оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
Уверење о здравственој способности изабрани кандидат 
доставиће након одлуке о избору, а пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве послати на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на броје-
ве телефона: 026/521-117, 521-913.

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

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије); високо 
образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године; лице са одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом; држављанство Републике Србије; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс приложити: доказ о држављанству Републике 
Србије-не старији од 6 месеци (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених), оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
Уверење о здравственој способности изабрани кандидат 
доставиће након одлуке о избору, а пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве послати на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на броје-
ве телефона: 026/521-117, 521-913.

оШ „Радица Ранковић“
11317 Лозовик
тел. 026/831-741

Педагог или психолог
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
испуњавају услове прописане Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/203, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010). Поред општих 
услова утврђених законом, кандидат треба да испуња-
ва и услове предвиђене чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: одговарајуће 
образовање-VII степен стручне спреме, држављанство 
Републике Србије, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству и фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Уверење о некажњавању прибавља школа, а 
лекарско уверење доставиће кандидат пре закључи-
вања уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања.

оШ „светитељ сава“
11432 Друговац
тел. 026/721-114

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: овере-
ну копију дипломе о завршеном образовању, као и друге 
доказе о испуњавању услова за наставника, односно за 
психолога или педагога, лиценцу за наставника, педаго-
га или психолога, уверење о савладаном програму обуке 
за директора школе, потврду да има најмање пет годи-
на рада у установи из области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе, лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Пријава на конкурс за избор дирек-
тора школе подноси се у року од 15 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

оШ „свети сава“
11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-999

Наставник немачког језика
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 4 за 
наставника основне школе, као и да кандидат испуњава 
остале услове за пријем у радни однос из чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, као и Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96...3/2010). Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: оверену фотокопију дипломе, доказ о стеченом 
образовању из психолошких, педагошких и методичних 
дисциплина на високошколској установи у току студи-
рања или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења о 
држављанству. Школа прибавља доказ да кандидат није 
осуђиван и да је психофизички способан за рад са децом 
и ученицима (директор врши избор кандидата које у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућује на претходну проверу психофизичких способ-
ности, коју врши Национална служба за запошљавање). 
Пре закључења уговора о раду, изабрани кандидат дос-
тавља лекарско уверење. Непотпуне, неразумљиве и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања.

сомбор

оШ „миРослав антић“
25250 Оџаци, Школска 23
тел. 025/5742-274

Наставник математике
са 16 часова недељно непосредног рада 
са ученицима

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђе-
но чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и врста стручне спреме по Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли и Правилнику о изменама и допунама Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној шкили („Просветни гласник“, број 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 05/05, 02/07, 04/07, 17/07, 20/07, 01/08, 
04/08, 06/08, 11/08, 02/09, 04/09); професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; професор математике и 
рачунарства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике-математике; дипломи-
рани математичар-астроном; дипломирани математичар 
- примењена математика; дипломирани информатичар. 
Кандидат треба да испуњава опште услове за пријем у 
радни однос наставника, васпитача и стручног сарадника, 
предвиђене чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11) и да има положен испит за лиценцу (дозволу за 

рад). Уз пријаву кандидати подносе: краћу биографију, 
оригинал диплому или оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рође-
них. Лекарско уверење којим се доказује да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријаве се подносе на адресу школе. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања.

Школа за основно и 
сРедње обРазовање 
са домом „вук каРаџић“
25000 Сомбор
Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Дипломирани дефектолог-
олигофенолог
7 извршилаца са пуним радним временом 
и 1 извршилац са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у траженом зани-
мању.

Дипломирани дефектолог-
олигофренолог
за наставу на мађарском језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у траженом зани-
мању; доказ о знању језика на коме се обавља васпит-
но-образовни рад.

Дипломирани дефектолог
за рад у дневном боравку за омладину 
и одрасле са сметњама у развоју и 
инвалидитетом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у траженом зани-
мању.

Професор српског језика и 
књижевности
за 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
дефектолог-олигофренолог са савладаним програмом 
методике наставе српског језика; професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; професор српскохрватског језика са 
јужнословенским језицима; професор југословенске 
књижевности и српског језика; професор српског језика 
и књижевности; професор српске књижевности и јези-
ка; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима. Наставници поред стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефекто-
лога.

Професор математике
за 55% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани матема-
тичар; дипломирани дефектолог са завршеном вишом 
педагошком школом, група математика; дипломирани 
дефектолог-олигофренолог са савладаним програмом 
методике наставе математике. Наставници поред струч-
не спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефе-
ктолога.

Основи угоститељства у подручју 
рада трговина, угоститељство и 
туризам
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипломирани дефе-
ктолог-олигофренолог са савладаним програмом мето-
дике предмета у подручју рада трговина, угоститељство 
и туризам.

Наука и образовање
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Уређење друштва
за 30% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије; дипломирани исто-
ричар-професор историје; дипломирани политиколог-
наставнички, односно новинарски смер; дипломирани 
педагог за обрану и заштиту; дипломирани дефекто-
лог-олигофренолог са савладаним програмом методике 
друштвене групе предмета. Наставници поред стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефекто-
лога.

Основи технике рада са праксом
за 48% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог-олигофренолог; 
дипломирани инжењер пољопривреде, сви смеро-
ви; дипломирани инжењер машинства; дипломира-
ни инжењер технологије, сви одсеци; дипломирани 
инжењер шумарства за обраду дрвета; дипломирани 
инжењер технологије, текстилни одсек; дипломирани 
инжењер технологије, одсек графичко инжењерство; 
дипломирани инжењер технологије текстилне конфек-
ције; дипломирани грађевински инжењер; дипломирани 
инжењер архитектуре; дипломирани архитекта. Наста-
вници поред стручне спреме морају поседовати струч-
ну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога.

Основи друштвених дисциплина
за 45% радног времена

УСЛОВИ: професор историје; професор географије; 
дипломирани историчар; дипломирани географ; профе-
сор социологије; дипломирани политиколог, наставни, 
односно новинарски смер; професор народне одбране; 
дипломирани дефектолог са завршеном педагошком 
академијом за наставнике разредне наставе, односно 
вишом педагошком школом-група историја и геогра-
фија; дипломирани дефектолог-олигофренолог са 
савладаним програмом методике друштвене групе пред-
мета. Наставници поред стручне спреме морају поседо-
вати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога.

Основи природних дисциплина
за 45% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани физикохемичар; професор физи-
ке, односно дипломирани физичар; дипломирани астро-
физичар; професор хемије, односно дипломирани хеми-
чар; професор биологије, односно дипломирани биолог; 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипло-
мирани дефектолог-олигофренолог са савладаним про-
грамом методике природне групе предмета; дипломира-
ни дефектолог са завршеном педагошком академијом 
за наставнике разредне наставе, односно вишом педа-
гошком школом, групе-хемија и физика, хемија и био-
логија, физика и биологија. Наставници поред стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефекто-
лога.

Подручје рада трговина, 
угоститељство и туризам - практична 
настава
за 45% радног времена

УСЛОВИ: IV или V степен стручне спреме, кувар са поло-
женим специјалистичким испитом. Наставник практичне 
наставе поред предвиђене стручне спреме мора поседо-
вати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога.

Сервирање - практична настава за 
образовни профил: сервир
за 10% радног времена

УСЛОВИ: виши стручни радник технологија услужи-
вања; виши угоститељ који је стекао и образовање 
за техничара услуживања или конобара; ресторатер; 
менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; виши 
стручни радник, организатор у угоститељству, одсек 
или смер услуживање; виши стручни радник у угости-
тељству, смер услуживање.

Ликовна култура
за 30% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовне уметности; дипломирани 
сликар-професор ликовне културе; академски сликар-
ликовни педагог; дипломирани вајар-професор ликов-
не културе; академски вајар-ликовни педагог; дипло-
мирани графички дизајнер-професор ликовне културе; 
академски графичар-ликовни педагог; дипломирани 
графичар-професор ликовне културе; дипломирани 
уметник фотографије-професор ликовне културе; дип-
ломирани уметник нових ликовних медија-професор 
ликовне културе; дипломирани графичар визуелних 
комуникација-професор ликовне културе; професор или 
диопломирани историчар уметности; дипломирани сли-
кар; дипломирани вајар; дипломирани графичар; дип-
ломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта 
унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног 
сликарства; лица са завршеним факултетом примење-
них уметности; лице са завршеним факултетом ликов-
них уметности; дипломирани дефектолог са завршеном 
вишом ликовном школом, односно вишом педагошком 
школом, група за ликовно образовање; дипломирани 
дефектолог-олигофренолог са савладаним програмом 
методике ликовног образовања. Наставници поред 
стручне спреме морају поседовати стручну дефекто-
лошку оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога.

Музика
за 15% радног времена

УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар-
музички педагог или дипломирани музички педагог; 
дипломирани музичар композитор или диоломирани 
композитор; дипломирани музичар-диригент или дип-
ломирани диригент; дипломирани музичар-музиколог 
или дипломирани музиколог. Наставници поред стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дефектолога; дипломи-
рани дефектолог са завршеном вишом музичком шко-
лом, односно вишом педагошком школом-група музичко 
васпитање; дипломирани дефектолог са завршеном 
средњом музичком школом, образовни профил: музички 
извођач-тамбураш; дипломирани дефектолог са завр-
шеном средњом музичком школом, образовни профил: 
музички извођач-мандолиста.

Дипломирани дефектолог-
олигофренолог
на одређено време до повратка радника 
који обавља послове и радне задатке 
директора у првом мандату

Дипломирани дефектолог-
олигофренолог
на одређено време до повратка раднице 
са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
дефектолог-олигофренолог.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
испуњавају опште услове који су прописани Законом 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Законом о раду. 
Уз пријаву поднети: молбу са назнаком: „За конкурс“ и 
биографским подацима; доказ о одговарајућем обра-
зовању; уверење о држављанству. Лекарско уверење 
изабрани кандидат ће доставити установи пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење о некажњавању приба-
вља установа по службеној дужности. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана.

оШ „миРослав антић“
25250 Оџаци, Школска 23
тел. 025/5742-270

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запосленог, са 12 часова недељно 
непосредног рада са ученицима

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено 
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и врста стручне спреме по Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи и Правилнику о изменама и допунама Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 05/05, 
02/07, 04/07, 17/07, 20/07, 01/08, 04/08, 06/08, 08/08, 
11/08, 02/09, 04/09); професор, односно дипл. фило-
лог за енглески језик и књижевност. Кандидат треба да 
испуњава опште услове за пријем у радни однос настав-
ника, васпитача и стручног сарадника предвиђене чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз 
пријаву кандидати подносе: краћу биографију, диплому 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених; лекарско уве-
рење којим се потврђује да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. 
Пријаве се подносе на адресу школе. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања.

оШ „младост“
25263 Пригревица
Вука Караџића 6/а
тел. 025/822-766

Наставник физике
за 60% норме

Наставник математике
за 44% норме

Наставник немачког језика
за 89% норме

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, 
кандидат мора да испуњава и услове прописане у чла-
ну 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања: да има одговарајуће високо образовање, у 
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академс-
ке 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; 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, сходно Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 
2/2007, 3/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010); образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; оверен препис или фотокопија јавне 
исправе којом се доказује одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има држављанство Републи-
ке Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа службеним путем). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: краћу био-
графију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци). Лекарско 
уверење доставиће изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу 
школе. Ближе информације могу се добити код секрета-
ра школе, на број телефона: 025/822-766.
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оШ „бРатство јединство“
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9
тел. 025/22-364

Наставник математике
са 88,89% радног времена

Наставник математике на мађарском 
наставном језику
са 88,89% радног времена

Наставник физике на мађарском 
наставном језику
са 30% радног времена

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања
са 20% радног времена

Наставник информатике
са 18,4% радног времена

Наставник ликовне културе на 
мађарском наставном језику
са 25% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања-високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке 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 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96...3/2010). За образов-
но-васпитни рад на мађарском језику кандидати морају 
пружити доказ о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на мађарском језику, по програму одгова-
рајуће високошколске установе.

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
економиста, дипломирани економиста-мастер.

Спремачица

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - уверење прибавља установа; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
- уверење се доставља пре закључења уговора о раду; 
проверу психофизичких способности кандидата врши 
надлежна служба, на захтев школе. Уз пријаву на кон-
курс приложити: биографију (уколико је кандидат са 
радним искуством-податке о радном искуству и посло-
вима које је обављао); оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци). Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

срЕмсК а миТровица

оШ „23. октобаР“
22308 Голубинци, Путничка 1
тел. 022/381-814

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу
са 18 часова обавезне наставе недељно, 
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

Наставник историје
са 16 часова обавезне наставе недељно, 
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са одред-
бама Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи.

Помоћни радник на одржавању 
хигијене просторија

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/2011) и да уз пријаву на конкурс на адресу школе 
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству Републике Србије 
и извод из матичне књиге рођених-не старији од 6 месе-
ци. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
прибавља школа по службеној дужности. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима 
за радна места наставног кадра врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
за заснивање радног односа доставити на адресу шко-
ле или лично у секретаријат школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.

оШ „бРанко РадиЧевић“
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/506-603

Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе
за 10 часова недељно у настави

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за мађарски језик и 
књижевност; професор разредне наставе; наставник 
разредне наставе; професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом; држављанство Републике Србије; физичка, 
психичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима и непостојање сметњи у смислу члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву кандидати су обавезни да 
доставе оригинале или оверене фотокопије дипломе и 
уверења о држављанству, а лице које није професор, 
односно дипломирани филолог за мађарски језик и књи-
жевност, мора да достави доказ о знању мађарског јези-
ка. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

музиЧка Школа 
„петаР кРанЧевић“
22000 Сремска Митровица
Житни трг 28
тел/факс: 022/639-061

Наставник гитаре
на одређено време, са 40 сати недељно
2 извршиоца

Наставник гитаре
са 40 сати недељно

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење гитариста, 
дипломирани музичар - гитариста, академски музичар 
гитариста.

Наставник трубе
са 30% радног времена (12 сати 
недељно)

УСЛОВИ: дипломирани музичар-трубач, дипломирани 
музичар, усмерење трубач, академски музичар трубач.

Наставник солфеђа
на одређено време, са 40 сати недељно

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог, дипломира-
ни музичар, усмерење музички педагог, дипломирани 
музичар-педагог, професор солфеђа и музичке културе, 
професор солфеђа.

Наставник солфеђа
са 10% радног времена (4 сата недељно)

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог, дипломира-
ни музичар, усмерење музички педагог, дипломирани 
музичар-педагог, професор солфеђа и музичке културе, 
професор солфеђа.

Наставник клавира
на одређено време, са 40 сати недељно
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста, дипломира-
ни музичар, усмерење пијаниста, академски музичар 
пијаниста.

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена (16 сати 
недељно)

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, дипломирани 
педагог физичке културе, професор физичке културе, 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер 
са назнаком спортске гране, професор физичког васпи-
тања - дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања - дипломирани кинези-
терапеут, дипломирани професор физичког васпитања 
и спорта - мастер.

Радник на одржавању чистоће
са 40 сати недељно
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
као и друге услове утврђене законом, другим прописима 
или актом о систематизацији радних места у установи. 
Приликом пријаве на конкурс кандидат је дужан да при-
ложи следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, 
посебно лекарско уверење за рад са децом и ученици-
ма - подноси се пре закључења уговора о раду, дипло-
му о стеченом образовању, уверење о држављанству, 
уверење суда да се против кандидата не води поступак. 
Сви докази који се прилажу уз пријаву на конкурс морају 
бити оригинали или оверене фотокопије. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Лице за контакт: Наташа Мандић. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАША ПРАВА АдРесА:

највећа понуда 
слободних 

послова 
на једном месту

Наука и образовање



   |  Број 488  |  24.10.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs48 

основна музиЧка Школа 
„теодоР тоШа андРејевић“
22400 Рума, ЈНА бр. 140
тел. 022/474-042

Наставник гитаре
са 22 часа у непосредној настави, за рад у 
Руми и Иригу
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, дипломира-
ни музичар-гитариста.

Наставник клавира
са 34% радног времена (8 часова у 
непосредној настави), за рад у Руми и 
Старој Пазови

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, дипломира-
ни музичар-пијаниста.

Наставник хармонике
са 16% радног времена (4 часа у 
непосредној настави), за рад у Руми и 
Старој Пазови

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, дипломира-
ни музичар-акордеониста.

Наставник флауте
са 34% радног времена (8 часова у 
непосредној настави), за рад у Руми и 
Старој Пазови

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, дипломира-
ни музичар-флаутиста.

Наставник соло певања
са 48% радног времена (11 часова у 
непосредној настави), за рад у Руми и 
Старој Пазови

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, дипломира-
ни музичар-соло певач.

Наставник солфеђа
са 18% радног времена (4 часа у 
непосредној настави), за рад у Руми и 
Старој Пазови

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, дипломира-
ни музички педагог или професор солфеђа и музичке 
културе.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: да имају одговарајуће образовање: студије дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08, 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да су држављани Репу-
блике Србије; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати уз пријаву 
на конкурс, поред биографских података, треба да при-
ложе следеће доказе: диплому о стеченој стручној спре-
ми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење суда да нису под истрагом. Сви дока-
зи који се прилажу уз пријаву на конкурс морају бити 
оригинали или оверене фотокопије. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставиће 
пре закључења уговора о раду, а уверење из казнене 
евиденције (о неосуђиваности) прибавља школа. За сва 
радна места обавезна је претходна провера психофи-
зичких способности кандидата, код Националне службе 
за запошљавање. Све пријаве са приложеном докумен-
тацијом послати поштом на адресу школе или донети у 
секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурс“, од 08,00 до 13,00 часова. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Контакт телефон: 022/474-042.

сУбоТиц а

оШ „вук каРаџић“
24210 Бајмок, Маршала Тита 1
тел. 024/762-013

Наставник математике

Наставник математике
са 78% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање: професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; професор математике и 
рачунарства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике - математике; дип-
ломирани математичар - астроном; дипломирани мате-
матичар - примењена математика; дипломирани инфор-
матичар.

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: високо или више образовање: академски музи-
чар; дипломирани музичар - музички педагог; дипломи-
рани музички педагог; дипломирани музичар - компо-
зитор; дипломирани композитор; дипломирани музичар 
- диригент; дипломирани музичар - музиколог; дипло-
мирани музиколог; наставник музичке културе; дипло-
мирани диригент; дипломирани музичар - акордеони-
ста; дипломирани музичар - гитариста; дипломирани 
музичар - соло певач; дипломирани професор солфеђа 
и музичке културе; дипломирани етномузиколог; дип-
ломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар 
- чембалиста; дипломирани музичар - оргуљаш; дип-
ломирани музичар - харфиста; дипломирани музичар 
- перкусиониста; дипломирани музичар -виолиниста; 
дипломирани музичар - виолиста; дипломирани музи-
чар - виолончелиста; дипломирани музичар - контраба-
систа; дипломирани музичар - флаутиста; дипломирани 
музичар - обоиста; дипломирани музичар - кларинети-
ста; дипломирани музичар - фаготиста; дипломирани 
музичар - хорниста; дипломирани музичар - трубач; 
дипломирани музичар - тромбониста; дипломирани 
музичар - тубиста; професор црквене музике и појања; 
дипломирани музичар - саксофониста.

Наставник енглеског језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање: професор, односно дип-
ломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: високо или више образовање: дипломира-
ни сликар, односно академски сликар; дипломирани 
вајар, односно академски вајар; дипломирани графи-
чар, односно академски графичар; дипломирани сли-
кар примењеног сликарства; дипломирани сликар рес-
тауратор; дипломирани вајар примењеног вајарства; 
дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дип-
ломирани графичар примењене графике; дипломирани 
костимограф; дипломирани костимограф савременог 
одевања; дипломирани костимограф сценског кости-
ма; дипломирани индустријски дизајнер; дипломирани 
дизајнер текстила; дипломирани графички дизајнер; 
дипломирани сценограф; дипломирани керамичар; 
дипломирани фотограф, наставник ликовне културе; 
дипломирани професор ликовне културе; дипломирани 
сликар - професор ликовне културе; дипломирани гра-
фичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар 
- професор ликовне културе; дипломирани уметник 
савремених медијума; дипломирани дизајнер; дипломи-
рани архитекта на факултету примењених уметности; 
дипломирани сликар примењене уметности - рестаура-
тор; академски графичар - ликовни педагог; дипломира-
ни сликар - зидно сликарство.

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: високо образовање: професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани мате-

матичар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; професор математике и 
рачунарства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике - математике; дип-
ломирани математичар - астроном; дипломирани мате-
матичар - примењена математика; дипломирани инфор-
матичар, знање мађарског језика.

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: високо или више образовање: академски музи-
чар; дипломирани музичар - музички педагог; дипломи-
рани музички педагог; дипломирани музичар - компо-
зитор; дипломирани композитор; дипломирани музичар 
- диригент; дипломирани музичар - музиколог; дипломи-
рани музиколог; наставник музичке културе; дипломи-
рани диригент; дипломирани музичар - акордеониста; 
дипломирани музичар - гитариста; дипломирани музичар 
- соло певач; дипломирани професор солфеђа и музич-
ке културе; дипломирани етномузиколог; дипломирани 
музичар - пијаниста; дипломирани музичар - чембалиста; 
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музи-
чар - харфиста; дипломирани музичар - перкусиониста; 
дипломирани музичар -виолиниста; дипломирани музи-
чар - виолиста; дипломирани музичар - виолончелиста; 
дипломирани музичар - контрабасиста; дипломирани 
музичар - флаутиста; дипломирани музичар - обоис-
та; дипломирани музичар - кларинетиста; дипломирани 
музичар - фаготиста; дипломирани музичар - хорниста; 
дипломирани музичар - трубач; дипломирани музичар - 
тромбониста; дипломирани музичар - тубиста; професор 
црквене музике и појања; дипломирани музичар - саксо-
фониста, знање мађарског језика.

Наставник енглеског језика
са 44% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: високо образовање: професор, односно дип-
ломирани филолог за енглески језик и књижевност, 
знање мађарског језика.

Наставник физике
са 30% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: високо образовање: професор физике; дип-
ломирани физичар; професор физике и хемије; дипло-
мирани педагог за физику и хемију; професор физике 
и основе технике; дипломирани педагог за физику и 
основе технике; професор физике и математике; дип-
ломирани астрофизичар; дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику; професор физике 
и хемије за основну школу; професор физике и осно-
ва технике за основну школу; дипломирани физичар за 
примењену физику; професор физике за средњу школу; 
дипломирани физичар истраживач; дипломирани про-
фесор физике и хемије за основну школу; дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу; 
дипломирани физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну физику; дип-
ломирани педагог за физику и општетехничко образо-
вање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика, 
знање мађарског језика.

Наставник српског језика као 
нематерњег
са 11% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: високо образовање: професор српског језика 
и књижевности; професор српског језика и књижевнос-
ти са општом лингвистиком; професор српске књижев-
ности и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима; дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима; професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик; професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике; професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 
професор српскохрватског језика са источним и запад-
ним словенским језицима; професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у школа-
ма у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађар-
ском, односно русинском или румунском језику; профе-
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сор, односно дипломирани филолог за југословенску и 
општу књижевност; професор југословенске књижев-
ности са страним језиком; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; професор српског језика 
и књижевности у одељењима за националне мањине, 
знање мађарског језика.

Наставник хемије
са 20% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: високо образовање: дипломирани хемичар; 
професор хемије; професор хемије и физике; профе-
сор хемије и биологије; дипломирани хемичар опште 
хемије; дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој; дипломирани физикохемичар; дипломирани хеми-
чар, смер хемијско инжењерство; професор биологије 
и хемије; професор физике и хемије за основну школу; 
дипломирани професор биологије и хемије; дипломира-
ни хемичар-професор хемије, знање мађарског језика.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање прописано чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни 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 3/10), да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; 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 и да има држављан-
ство Републике Србије. На основу члана 121 став 7 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, посло-
ве наставника и стручног сарадника у школи у којој се 
образовно-васпитни рад остварује на језику националне 
мањине, осим за ромски језик, може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо образовање на 
језику националне мањине или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми и уверење о држављанству Републике Србије. 
Доказ да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, подносе 
лица из члана 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о испуњености услова 
из члана 121 став 7 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства 
или дипломе, да је средње више или високо образовање 
стекао на мађарском наставном језику или доказ да је 
положио испит из мађарског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, подноси кандидат уз 
пријаву на конкурс за обављање послова наставника у 
одељењима на мађарском наставном језику. Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запо-
шљавање. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља 
школа. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

Гимназија 
„светозаР маРковић“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820

Професор српског језика и 
књижевности
за 55% норме

Професор српског језика и 
књижевности
за 50% норме

Професор српског језика и 
књижевности
за 50% норме, на одређено време 
до престанка обављања функције 
помоћника директора

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност; професор српскохрватског језика 
са јужнословенским језицима; професор југословенске 
књижевности и српског језика; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; професор српског 
језика и књижевности; професор српске књижевнос-
ти и језика; професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; дипломирани филолог за срп-
ски језик и књижевност; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима.

Професор историје
за 75% норме, за рад на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, 
знање мађарског језика.

Професор историје
за 25% норме

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар.

Професор биологије
за рад на српском и мађарском наставном 
језику, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани молекулар-
ни биолог и физиолог; дипломирани биолог; дипломи-
рани биолог, смер заштита животне средине; дипломи-
рани професор биологије; дипломирани биолог-мастер; 
дипломирани биолог заштите животне средине, знање 
мађарског језика.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања, прописаног 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 1/07, 7/08 и 8/11), 
за пријем у радни однос, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да је држављанин Репу-
блике Србије и да поседује знање мађарског језика (за 
радна места где је неопходно знање мађарског језика). 
Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству Републике Србије, доказ о знању мађар-
ског језика (за радна места где је неопходно знање 
мађарског језика). Фотокопије докумената морају бити 
уредно оверене. Избор наставника и стручног сарад-
ника врши се након извршене провере психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службе-
ној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима под-
носи изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на број тел. 024/552-820.

Школски центаР за 
васпитање и обРазовање 
слуШно оШтећених лица 
суботица
24000 Суботица
Зрињског и Франкопана 2
тел. 024/556-119

Објављује конкурс за школску 2012/2013. годи-
ну:

Професор ужестручних предмета 
из подручја рада графичарство-
књиговезац
за 21 час недељног радног времена

Професор ужестручних предмета 
из подручја рада пољопривреда, 
производња и прерада хране-пекар
за 7 часова недељног радног времена

Професор ужестручних предмета 
из подручја рада пољопривреда, 
производња и прерада хране-месар-
кобасичар
за 7 часова недељног радног времена, на 
мађарском наставном језику

Професор ужестручних предмета из 
подручја рада шумарство и обрада 
дрвета-столар
за 6 часова недељног радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће 
образовање, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и сарадника у наста-
ви у средњим школама који остварују наставне плано-
ве и програме за наглуве и глуве ученике („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, број 1/97) и члану 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009), дефектолошка 
острученост.

Професор ужестручних предмета 
из подручја рада личних услуга-
образовни профил: фризер
за 21 час недељног радног времена

Професор ужестручних предмета 
из подручја рада личних услуга-
образовни профил: фризер
за 21 час недељног радног времена, на 
мађарском наставном језику

Професор ужестручних предмета 
из подручја рада личних услуга-
образовни профил: маникир-педикир
за 20 часова недељног радног времена, 
на српском и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, одговарајуће обра-
зовање, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и сарадника у наста-
ви у средњим школама који остварују наставне плано-
ве и програме за наглуве и глуве ученике („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, број 1/97) и члану 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009), дефектолошка 
острученост.

Професор ужестручних предмета 
из подручја рада геодезије и 
грађевинарства-образовни профил: 
молер
за 22 часа недељног радног времена, на 
српском и мађарском наставном језику

Професор рачунарства и 
информатике
за 15 часова недељног радног времена, 
на српском и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће 
образовање, према Правилнику о врсти стручне спреме 
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наставника, стручних сарадника и сарадника у наста-
ви у средњим школама који остварују наставне плано-
ве и програме за наглуве и глуве ученике („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, број 1/97) и члану 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009), дефектолошка 
острученост.

Дипломирани дефектолог
за рад у средњој школи, на мађарском 
наставном језику, оспособљен за рад са 
лицима оштећеног слуха
2 извршиоца

Дипломирани дефектолог
за рад у дому, на мађарском наставном 
језику, оспособљен за рад са лицима 
оштећеног слуха
3 извршиоца

Дипломирани дефектолог
за рад у дому, оспособљен за рад са 
лицима оштећеног слуха
4 извршиоца

Дипломирани дефектолог
за рад у основној школи, оспособљен за 
рад са лицима оштећеног слуха

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће 
образовање, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и сарадника у наста-
ви у средњим школама који остварују наставне плано-
ве и програме за наглуве и глуве ученике („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, број 1/97) и члану 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009), оспособљеност 
за рад са лицима оштећеног слуха.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис-
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству Републике Србије, лекарско уверење 
којим се доказује психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима (доставиће изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду). Пријаве на 
конкурс слати на горенаведену адресу. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се 
узети у разматрање.

Школски центаР за 
васпитање и обРазовање 
слуШно оШтећених лица 
суботица
24000 Суботица
Зринског и Франкопана 2
тел. 024/556-119

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Ноћни дежурни

УСЛОВИ: IV степен, средња стручна спрема.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис-
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверен 
препис-фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверен препис-фотокопија), лекарско 
уверење којим се доказује психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима (доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремено приспеле прија-
ве неће се узети у разматрање.

пРедШколска установа 
за децу „бамби“
24300 Бачка Топола, Дунавска 8
тел. 024/711-148

Логопед-дефектолог-приправник
за рад са децом на мађарском наставном 
језику, на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има основне студије у трајању од најмање четири 
године или стручну спрему стечену на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стуковне сту-
дије); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство РС; знање језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
кандидат треба да достави: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о стеченом 
образовању-оригинал или оверена фотокопија дипломе, 
доказ да је стекао одговарајуће образовање на језику 
на којем се остварује рад са децом или да је положио 
испит из мађарског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да лице 
није осуђивано прибавља установа, након избора канди-
дата. Провера здравствене и психофизичке способности 
врши се након избора кандидата. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу.

економска сРедња Школа 
„боса милићевић“
24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Наставник математике
са 83% радног времена (33 сата 
недељно)

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска мате-
матика, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом: основи геометрије, дипломирани 
информатичар, професор хемије - математике, профе-
сор географије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, дипломирани 
професор математике - мастер, дипломирани матема-
тичар - мастер, професор математике - теоријско усме-
рење, професор математике - теоријски смер, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, дипломирани математи-
чар - математика финансија, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар за математику 
економије, професор математике и рачунарства. Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Поред 
наведених, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: психофизичка способност за рад са децом и уче-
ницима (проверу организује школа у сарадњи са НСЗ, а 
врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака, према члану 130 
став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - „Сл. гласник РС“, број 72/09 и 52/11), неосуђива-
ност (уверење прибавља школа по службеној дужности) 
правноснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, држављанство Републике 
Србије. Уз пропратно писмо кандидати треба да прило-
же: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, без обзира на датум 
издавања исправе), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), биографију. Кандидат не тре-
ба да приложи: лекарско уверење и доказ о неосуђива-
ности. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Документација се 
заједно са одлуком о избору враћа кандидатима. Уколи-
ко кандидат да погрешну адресу или не подигне послату 
пошиљку, моћи ће да је преузме у секретаријату школе, 
у року од 2 месеца од дана доношења одлуке. Након 
истека тог рока, школа не преузима обавезу даљег 
чувања документације.

основна и сРедња Школа  
„жаРко зРењанин“
24000 Суботица
Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Дипломирани дефектолог-логопед 
за пружање дефектолошке подршке 
у образовању деци, ученицима и 
одраслима са сметњама у развоју 
у васпитној групи, односно другој 
школи и породици
на одређено време до 31.12.2012. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог-логопед, професор 
дефектолог логопед.

Професор ликовног
са 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у развоју: про-
фесор ликовне уметности, дипломирани сликар-професор 
ликовне културе, академски сликар-ликовни педагог, дип-
ломирани дефектолог са завршеном вишом педагошком 
школом-група за ликовно образовање, дипломирани дефе-
ктолог-олигофренолог са савладаним програмом методике 
ликовног образовања. Наставници недефектолози поред 
предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипло-
мираног дефектолога.

ОСТАЛО: Поред наведених услова о врсти стручне спреме и 
општих услова прописаних Законом о раду, кандидати тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). У поступку одлучивања о 
избору наставника вршиће се претходна провера психо-
физичких способности кандидата. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен 
препис-фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству Републике Србије. Уверење да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
из чл. 120 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, по службеној дужности прибавља школа, од 
надлежног Секретаријата унутрашњих послова. Лекарско 
уверење којим се доказује психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са ученицима доставиће изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремена и непотпуна документација неће се раз-
матрати. Пријаве слати на адресу школе.

шабац

испРавка оГласа 
оШ „лаза к. лазаРевић“
15357 Клење, Дринска 1

Оглас објављен 17.10.2012. године у публикацији 
„Послови“, мења се за радно место: наставник 
математике, тако што треба да стоји: наставник 
математике - један извршилац и један наставник 
математике, са 60% радног времена. У погледу 
осталих услова конкурса текст је непромењен.

оШ „јован цвијић“
15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-022

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад у 
матичној школи у Змињаку

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Петловачи

Наставник информатике
са 20% радног времена, за рад у 
матичној школи у Змињаку, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наука и образовање
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Наставник енглеског језика
са 10% радног времена, за рад у 
матичној школи у Змињаку

Наставник географије
са 45% радног времена, за рад у 
матичној школи у Змињаку, на одређено 
време до повратка радника са функције 
директора, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту и 
степен стручне спреме, сагласно Закону о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли; да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да су држављани Републике Србије. Уз прија-
ву на конкурс кандидат је обавезан да приложи доказе о 
испуњавању услова: оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег факултета и уверење о држављанству. Опште 
лекарско уверење прилаже изабрани кандидат приликом 
заснивања радног односа. Доказ о неосуђиваности при-
бавља установа. Психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима утврђује надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат који је 
раније обавио проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима може уз пријаву доставити подат-
ке о томе када је и где имао проверу. Документација не 
може бити старија од шест месеци. Пријаве са потребним 
документима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „свети сава“
15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Дипломирани дефектолог-
олигофренолог
за рад у продуженом боравку, на 
одређено време до краја школске године 
(31.08.2013. године)

УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, смер олигофренолог, држављанство 
Републике Србије, психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима, неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву под-
несе: оверен препис дипломе о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о здравственом стању. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

оШ „лаза к. лазаРевић“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170

Наставник српског језика и 
књижевности
са 78% радног времена, за рад у 
издвојеној јединици Варна

Наставник математике

Наставник математике
са 67% радног времена, за рад у 
издвојеној јединици Варна

Наставник историје
са 80% радног времена, за рад у матичној 
школи и издвојеној јединици Варна

Наставник географије
на одређено време, са 80% радног 
времена, за рад у издвојеној јединици 
Варна, најдуже до 31.08.2013. године

Наставник енглеског језика
на одређено време, за рад у издвојеној 
јединици Варна, до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, најдуже до 
31.08.2013. године

Професор разредне наставе
за рад у издвојеној јединици Грушић

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у издвојеној 
јединици Десић, до повратка помоћника 
директора са функције, најдуже до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, биографија, да 
кандидат испуњава услове у погледу стручне спреме 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченој 
стручној спреми), уверење о држављанству-не старије 
од 6 месеци. Лекарско уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат подноси пре закључења угово-
ра о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља 
школа. Пријаве на конкурс са одговарајућом докумен-
тацијом подносе се лично или писменим путем, на горе-
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

основна Школа 
„николај велимиРовић“
15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајућу 
врсту и степен стручне спреме, сагласно Закону о 
основама система образовања и васпитања, Закону о 
основној школи и Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи, да 
су држављани Републике Србије, да поседују психичку, 
физичку и здравствену сособност за рад са децом и уче-
ницима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз прија-
ву на конкурс кандидат је обавезан да приложи дока-
зе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег факултета и уверење о држа-
вљанству. Пријаве са потребним документима слати на 
горенаведену адресу.

оШ „јанко веселиновић“
15000 Шабац, Карађорђева 48
тел. 015/343-411, 341-025

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Жабару

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Малој 
Врањској, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Јеленчи, 
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу у Церовцу и 
матичној школи у Шапцу, са 80% радног 
времена

Наставник техничког и 
информатичког образовања
за рад у матичној школи у Шапцу, са 50% 
радног времена, на одређено време до 
краја школске 2012/2013. године

Наставник српског језика
за рад у матичној школи у Шапцу, са 40% 
радног времена

Наставник српског језика
за рад у издвојеном одељењу у Церовцу, 
са 90% радног времена

Наставник немачког језика
за рад у издвојеном одељењу у Церовцу и 
матичној школи у Шапцу, са 50% радног 

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

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у 
Церовцу, са 90% радног времена, на 
одређено време до повратка раднице 
са породиљског и одсуства са рада ради 
неге детета

Наставник биологије
за рад у издвојеном одељењу у Церовцу и 
матичној школи у Шапцу, са 70% радног 
времена, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању за наставнике и стручне сараднике, по чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и по чл. 69 Закона 
о основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 2/02), а сходно 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник-Просвет-
ни гласник РС“, бр. 6/96 до 3/2010), оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије.

оШ „вук каРаџић“
15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/341-537, 343-326

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Шапцу у 
продуженом боравку

Наставник разредне наставе
за рад у ИЈ у Шеварицама

Наставник српског језика
за рад у ИЈ М. Причиновић, са 70% 
радног времена

Наставник технике и информатике
за рад у матичној школи у Шапцу, на 
одређено време, са 40% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у пројекту ФООО „Друга шанса“, 
за рад у матичној школи у Шапцу, на 
одређено време, са 50% радног времена 
(уверење да су кандидати прошли 
адекватну обуку за рад са одраслима у 
оквиру пројекта ФООО „Друга шанса“)

Наставник енглеског језика
за рад у ИЈ Мачвански Причиновић, на 
одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одгова-
рајући факултет. Пријављени кандидати су дужни да уз 
пријаву на оглас доставе потребну документацију: доказ 
о стручној спреми, уверење о држављанству, уверење 
о психофизичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, уверење да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за дела која их чине неподобним 
за рад у школи. Пријаве слати на горенаведену адресу.

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

инФоРмисаност 
сиГуРност 
самопоуздање

Наука и образовање



   |  Број 488  |  24.10.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs52 

УЖицЕ

оШ „димитРије туцовић“
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-268

Наставник информатике и 
рачунарства
са 15% радног времена, за рад у ИО 
Јабланица

Наставник технике и информатике
са 30% радног времена, за рад у ИО 
Јабланица

Наставник историје
са 35% радног времена, за рад у ИО 
Јабланица, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и да 
поседују одговарајуће образовање, према Правилнику 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, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 
9/08 и 3/10). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о 
држављанству РС. Лекарско уверење изабрани кандидат 
доставља по завршетку конкурса, уверење о неосуђива-
ности прибавља школа по службеној дужности. У пос-
тупку одлучивања о избору наставника извршиће се пре-
тходна провера психофизичких способности кандидата. 
Проверу врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Пријаве 
на конкурс слати на адресу школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

техниЧка Школа 
„Радоје љубиЧић“
31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

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

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу потребно је да 
испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву 
на конкурс кандидати прилажу диплому и држављан-
ство. Пријаве слати на адресу школе.

Гимназија „јосиФ панЧић“
31250 Бајина Башта
Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

Педагог
са 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), усло-
ви предвиђени Правилником о степену и врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у гимназији, 
услови прописани чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
потребно је поднети следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Прија-
ве слати на адресу школе или донети лично у секрета-
ријат школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За све потребне информације јавити 
се на број тел. 031/865-665, код секретара школе.

техниЧка Школа
31260 Косјерић, Светосавска 39
тел. 031/781-645

Професор математике

Професор математике
са 66% радног времена

Професор физике
са 20% радног времена

Професор српског језика и 
књижевности
са 33% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

Професор ликовне културе
са 5% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

Професор музичке културе
са 5% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

Професор психологије
са 10% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

Професор филозофије
са 10% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих усло-
ва испуњавају и следеће услове: VII/1 степен стручне 
спреме, одговарајући факултет, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 
7/08, 11/08, 5/11 и 8/11); да испуњавају услове прописа-
не чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. У поступку одлучивања о избору настав-
ника, директор прибавља мишљење школског одбора, 
након извршене претходне провере психофизичких 
способности кандидата. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандар-
дизованих поступака. Уз пријаву на конкурс доставити 
доказе о испуњености услова, у оригиналу или као ове-
рене фотокопије: диплому о степену стручне спреме; 
уверење о држављанству. Лекарско уверење се подноси 
пре закључивања уговора о раду, а уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа. Пријаве доставити на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

оШ „дуШан јеРковић“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/513-148

Наставник српског језика
са 56% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са боловања

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са боловања

Наставник математике
са 22% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основним школама, 
у складу са чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити на адресу школе.

пониШтење дела конкуРса 
оШ „димитРије туцовић“
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-268

Конкурс објављен 03.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник информатике и рачунарства, са 50% 
радног времена, за рад у ИО Јабланица. У оста-
лом делу конкурс је непромењен, као што је 
непромењена и исправка истог конкурса обја-
вљена 17.10.2012. године у истој публикацији.

ваљЕво

медицинска Школа 
„др миШа пантић“
14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-265

Наставник интерне медицине са 
негом
са 80% радног времена

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста интерне медицине.

Наставник хирургије са негом
са 80% радног времена

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста опште хирургије или једне од 
хируршких грана.

Наставник дечије хирургије са негом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста дечије хирургије.

Наставник неуропсихијатрије са 
негом и дечије неуропсихијатрије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста неуропсихијатар.

Наставник педијатрије са негом
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста педијатар.

Наставник гинекологије и 
акушерства са негом
са 40% радног времена

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста гинекологије и акушерства.

Наставник дерматологије са негом и 
основа дерматологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста дерматовенеролог.

Наставник физикалне медицине
са 10% радног времена, на одређено 
време за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста физикалне медицине и рехабилита-
ције.

Наставник микробиологије и 
паразитологије са епидемиологијом
са 10% радног времена, на одређено 
време за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста за медицинску микробиологију.
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Наставник епидемиологије
са 10% радног времена, на одређено 
време за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста епидемиолог.

Наставник хематологије са 
трансфузиологијом
са 10% радног времена, на одређено 
време за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста за интерну медицину или доктор 
медицине-специјалиста за трансфузиологију.

Наставник медицине рада
са 10% радног времена, на одређено 
време за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор меди-
цине-специјалиста медицине рада.

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене на 
породиљском одсуству и одсуству са 
рада ради неге нетета, а најдуже до краја 
првог полугодишта школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филолош-
ки факултет, професор енглеског језика и књижевности 
или дипломирани филолог за енглески језик и књижев-
ност (мастер).

Наставник лабораторијске технике
на одређено време за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена висока 
здравствена школа струковних студија или виша меди-
цинска школа, занимање: виши лабораторијски техничар 
или струковни медицинско-лабораторијски техничар.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11): 1. да имају 
одговарајуће образовање према условима прописаним 
Правилником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93...3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 5/05, 2/07, 
4/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11 и 8/11); 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4. да имају 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс, 
кандидати су обавезни доставити доказе о испуњености 
услова из тач. 1 и 4: доказ о врсти и степену стручне 
спреме-оверена фотокопија, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) и извод из 
матичне књиге рођених. Доказ из тачке 2 доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а 
доказ из тачке 3 за изабраног кандидата прибавља шко-
ла. Пријаве слати поштом, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“ или предати лично, сваког радног 
дана, у времену од 08,00 до 14,00 сати.

оШ „стеван Филиповић“
14222 Дивци
тел. 014/274-507, 274-200

Професор математике
са 88% радног времена

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 
Рабровици, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, утврђен чланом 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и врста струч-
не спреме сходно Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 04/09), да су кандидати држављани 
Републике Србије, да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затво-

ра од најмање три месеца или за кривично дело које 
их чини неподобним за обављање послова у школи. Уз 
пријаву на конкурс подноси се доказ о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима - 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а про-
веру врши Национална служба за запошљавање. Доказ 
о некажњавању прибавља установа. Тражена докумен-
тација доставља се у оригиналу или оверене фотокопије 
оригинала. Пријаве са потпуном документацијом слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „бРаћа недић“
14253 Осечина, Браће Недић 32
тел. 014/451-101

Наставник француског језика
са 30% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен филолошки 
факултет, смер француски језик.

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен филолошки 
факултет, смер енглески језик.

Наставник географије
са 25% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Комирићу, на 
одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен факултет гео-
графије-професор географије.

Професор разредне наставе
за рад у Горњем Црниљеву

Професор разредне наставе
за рад у Горњем Црниљеву, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен учитељски 
факултет.

Наставник математике
за рад у матичној школи у Осечини и 
издвојеном одељењу у Комирићу

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен природно-
математички факултет-професор математике.

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Белотићу, 
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен учитељски 
факултет.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен економски 
факултет-дипломирани економиста.

Наставник историје
са 20% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Комирићу, на 
одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен филозофски 
факултет, смер професор историје.

ОСТАЛО: Кандидати за сва наведена радна места морају 
испуњавати и следеће услове, сходно члану 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања: да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (провера психофизичких способности врши 
се у Националној служби за запошљавање у Ваљеву); 
да поседују лекарско уверење, не старије од 6 месеци; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
на дела за која је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање шест месеци или да нису пра-
воснажном пресудом осуђени за кривична дела против 
достојанства личности и морала.

оШ „милан муњас“
14210 Уб, Вука Караџића 25
тел. 014/411-837

Наставник математике

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Јошеви

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Врховинама

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Трлићу

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 20% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Руклади, 
на одређено време до 31.08.2013. године

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Гвозденовићу, на одређено време до 
повратка запослене са одсуства дужег од 
60 дана

Наставник информатике и 
рачунарства
са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са одсуства 
дужег од 60 дана

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са одсуства 
дужег од 60 дана

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са одсуства 
дужег од 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011) и стручна спрема у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 3/10). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем обра-
зовању, уверење о држављанству РС и извод из мати-
чне књиге рођених. Уверења не смеју бити старија од 
6 месеци. Уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, школа прибавља по службеној дужности. 
У току трајања поступка одлучивања о избору, дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на проверу 
психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши Национална служба за запошљавање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“.

оШ „миле дубљевић“
14224 Лајковац, Светог Саве 3
тел. 014/3431-300, 3431-336

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена, за рад у 
издвојеним одељењима школе

Наставник хемије
са 70% радног времена, за рад у 
матичној школи и издвојеном одељењу 
школе у Бајевцу

Наставник математике
са 88% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Боговађи
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Наставник математике
са 88% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Бајевцу

Наставник математике

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Ратковцу

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у селу 
Лајковцу, на одређено време до 
31.08.2013. године

Стручни сарадник-психолог
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање наставника прописа-
но чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
односно Правилником о стручној спреми наставника и 
стручних сарадника у основној школи, уз остале опште 
законске услове.

оШ „сестРе павловић“
14246 Белановица
Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118, 3449-116

Професор енглеског језика
за рад у матичној школи и издвојеним 
одељењима, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу, на 
одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: услови за избор кандидата утврђени су Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник-Про-
светни гласник РС“, бр. 3/2010) и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11). Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има држављанство Републике Србије. 
Проверу психофозичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Поред пријаве за пријем у радни однос, кандидати 
треба да доставе и оверене фотокопије (не старије од 6 
месеци) докумената којима доказују да испуњавају усло-
ве конкурса: диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених.

висока пословна Школа 
стРуковних студија
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/232-644

Наставник у звање предавача за 
ужу научну област Финансије и 
рачуноводство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен економски факултет, магистратура из 
области економских наука, најмање три године радног 
искуства у настави. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију 
дипломе о магистратури, потврду о радном искуству 
(предност имају кандидати са радним искуством у наста-
ви у високошколским установама), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да 
се против лица не води кривични поступак и оверену 
фотокопију личне карте. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања.

пРедШколска установа 
„лане“
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Васпитач
са 75% радног времена, за рад у 
припремној предшколској групи у 
Горњем Црниљеву, на одређено време, 
а најдуже до краја реализовања 
припремног предшколског програма, 
односно до 31.08.2013. године

Васпитач
са 75% радног времена, за рад у 
припремној предшколској групи у 
Драгодолу, на одређено време, а најдуже 
до краја реализовања припремног 
предшколског програма, односно до 
31.08.2013. године

Васпитач
са 75% радног времена, за рад у 
припремној предшколској групи у Пецкој, 
на одређено време, а најдуже до краја 
реализовања припремног предшколског 
програма, односно до 31.08.2013. године

Васпитач
са 75% радног времена, за рад у 
припремној предшколској групи 
у Белотићу и Комирићу (путујући 
васпитач), на одређено време, а најдуже 
до краја реализовања припремног 
предшколског програма, односно до 
31.08.2013. године

Васпитач
са 50% радног времена, за рад у 
припремној предшколској групи у 
Царини, на одређено време, а најдуже 
до краја реализовања припремног 
предшколског програма, односно до 
31.08.2013. године

Васпитач
са 50% радног времена, за рад у 
припремној предшколској групи у 
Гуњацима, на одређено време, а најдуже 
до краја реализовања припремног 
предшколског програма, односно до 
31.08.2013. године

Васпитач
са 50% радног времена, за рад у 
припремној предшколској групи у 
Драгијевици, на одређено време, 
а најдуже до краја реализовања 
припремног предшколског програма, 
односно до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне или основне академске студије) или 
студијама другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), васпитач, да кандидат има 
дозволу за рад или VI степен стручне спреме, васпитач, 
педагошка академија за васпитаче, поседовање дозволе 
за рад. Потребно је да кандидати испуњавају и услове 
из члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

враЊЕ

пониШтење конкуРса 
оШ „бРанко РадиЧевић“
17510 Владичин Хан
Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Конкурс објављен 17.10.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

оШ „миЂени“
17520 Бујановац, Село Муховац
тел. 063/8169-975

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; поседовање дозволе за рад (лиценце); да је канди-
дат психички, физички и здравствено способан за рад са 
децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Директор ће 
бити изабран за период од четири године. Уз пријаву на 
конкурс приложити: доказ о држављанству (извод из мати-
чне књиге рођених или уверење о држављанству); ове-
рен препис-фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис-фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству; преглед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно); доказе о стручним и организационим 
способностима (необавезно). Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 063/8169-975. Неблаговремена 
и непотпуна документација неће се узети у разматрање.

вршац

пРедШколска установа 
„ЧаРолија“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 
запослене

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: да има завршену вишу школ-
ску спрему, односно одговарајућу високу школску спрему 
на студијама првог степена (основне струковне студије) 
у трајању од три године или студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да има држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: доказ о стеченом образовању 
(оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уве-
рења); доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству). Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од осам дана од дана добијања мишљења 
Управног одбора. Пријаве слати на горенаведену адресу.

За јЕЧар

оШ „дубРава“
19350 Књажевац
Ивана Милутиновића бб
тел. 019/739-606, 738-183

Наставник руског језика
са 33% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу школе у Кални

Наставник француског језика
са 33% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу школе у Минићеву

Наставник математике
са 66% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу школе у Кални

Наставник хемије
са 40% радног времена, за рад у Кални и 
Минићеву

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
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ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору 
наставника директор ће извршити ужи избор кандидата 
који буду испуњавали услове конкурса и који ће бити 
упућени на проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања у Зајечару, применом стандар-
дизованих поступака, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. О месту и датуму провере 
кандидати ће бити обавештени по истеку рока за под-
ношење молби. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „дубРава“
19350 Књажевац
Ивана Милутиновића бб
тел. 019/739-606, 738-183

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, за рад у издвојеном одељењу 
школе у Минићеву

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
године, тј. до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 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. Уз пријаву на 
конкурс, кандидат треба да приложи: извод из матич-
не књиге рођених; доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству), оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми. Кандидати 
који конкуришу за место педагошког асистента треба да 
испуњавају услове предвиђене Правилником о програму 
обуке за педагошког асистента („Сл. гласник-Просветни 
гласник“, бр. 11/10): стечено средње образовање-IV 
степен, познавање ромског језика, уверење о заврше-
ном уводном модулу за педагошке асистенте. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучи-
вања о избору наставника, директор ће извршити ужи 
избор кандидата који буду испуњавали услове конкур-
са и који ће бити упућени на проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања у Зајечару, 
применом стандардизованих поступака, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. О месту и 
датуму провере кандидати ће бити обавештени по исте-
ку рока за подношење молби. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

сРедња Школа 
„никола тесла“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел/факс: 030/463-391
е-mail: ssntesla@оpen.telekom.rs

Професор биологије
за 25% радног времена

Професор ликовне уметности
за 15% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа у средњој школи, захтева се одговарајуће висо-
ко образовање, у складу са чланом 8 став 2 и 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09) и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника у гимназији и средњој стручној 
школи. Кандидати уз пријаву подносе, у оригиналу или у 
овереној фотокопији: доказ о прописаној стручној спре-
ми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, уверење надлежних 

судова да се против њих не води истрага, нити је поди-
гнута оптужница из надлежности тих судова. Доказ о 
испуњености психофизичких способности кандидата и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

основна Школа 
„владислав петковић 
дис“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник руског језика
са 22% радног времена

Наставник српског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања, услов у погледу врсте стручне спреме у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи и друге услове 
прописане актом о систематизацији радних места. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Изабрани кандида-
ти подносе доказ да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима-пре 
закључења уговора о раду. Потребна документација: уз 
пријаву кандидат је дужан да достави: извод из матич-
не књиге рођених, уверење/диплому о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству Републике Србије. 
Документа се подносе у оригиналу или као оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са одгова-
рајућом документацијом доставити лично или поштом, 
на горенаведену адресу.

основна музиЧка Школа 
„стеван мокРањац“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник клавира
на одређено време, док траје мандат 
директора школе

Наставник клавира

Наставник хармонике

Наставник хармонике
са 50% радног времена

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник гитаре
са 80% радног времена

Корепетитор

Клавирштимер

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме-ФМУ, дипломира-
ни музичар одговарајућег одсека, у складу са чл. 8 став 
1 и 2 и чл. 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама; да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да је психички, физички и здравствено способан 
за рад са децом у основној школи-доказ се подноси пре 
закључења уговора о раду; да није осуђиван за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: биографију; уверење о 

држављанству; извод из матичне књиге рођених; ове-
рен препис или оверену фотокпију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење да се против њега не води 
кривични поступак и да није осуђиван. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

економско-тРГовинска 
Школа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник италијанског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, у радни однос може да буде примљен наставник 
и стручни сарадник који испуњава услове за пријем про-
писане чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања у школи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11); да има одговарајуће образовање, односно врсту 
стручне спреме, сагласно Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима - уверење издаје здравствена установа; да није 
правоснажном пресудом осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Докази о испуњености услова из 
тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из 
тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 
прибавља установа. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова огласа доставити на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања.

ЗрЕЊанин

медицинска Школа
23000 Зрењанин
Народног фронта 3

Секретар

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, 
број 24/05, 61/05 и 54/09), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 
и чланом 68 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09 и 
52/11), као и посебне услове из Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова Медицинске школе у 
Зрењанину, односно: да има најмање 15 година (општи 
услов), да има одговарајуће образовање, односно да је 
дипломирани правник-мастер или дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања и да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме (уверења) о стеченом образовању и оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси само изабрани кандидат пре закључивања уго-
вора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља 
школа. Рок за подношење пријава са потребним докази-
ма о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Рок за 
доношење одлуке о избору кандидата је 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће бити разматране. 
С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, 
у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу 
и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме 
или да доставе извод из матичне књиге рођених. Прија-
ве се шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрења-
нин, Народног фронта 3, са назнаком: „За конкурс“ или 
се предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 
Зрењанин, Новосадска бб. Сва потребна обавештења 
могу се добити од секретара школе, лично или на број 
телефона: 023/533-270.

Наука и образовање
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пониШтење конкуРса 
оШ „петаР коЧић“
Банатски Деспотовац

Конкурс објављен 3. октобра 2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се у целини за 
радно место: наставник математике, са 89% рад-
ног времена.

оШ „станко кРстин“
23221 Радојево, Карађорђева 8
тел. 023/819-002

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Сервирка
са 30% радног времена

УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); држа-
вљанство Републике Србије (уверење о држављанству); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Сва потребна документа слати 
на адресу школе.

сРедња Школа 
„вук каРаџић“
23240 Сечањ, Гимназијска 2
тел. 023/841-035

Педагог
са 50% радног времена, на одређено 
време преко 60 дана, до повратка 
радника

Професор математике

Шеф рачуноводства

Професор грађанског васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, као и услове пропи-
сане у чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11): да имају психофизичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у 
чл. 120 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; одговарајућу стручну спрему у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007 
и 7/2008). За радно место шеф рачуноводства: неопход-
на је висока или виша стручна спрема, финансијског или 
економског усмерења. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; биографију. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

оШ „славко Родић“
23241 Лазарево
Жарка Зрењанина 13

Наставник математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да је пунолетан; 2. да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, професор математике; дипломирани 
математичар; професор информатике - математике; дип-
ломирани математичар - примењена математика; дипло-
мирани математичар - за рачуноводство и информатику; 
професор математике и рачуноводства; дипломирани 
математичар за математику економије; 3. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 5. да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: извод из матичне књиге рођених - оверена 
фотокопија; уверење о држављанству - оверена фотоко-
пија, не старије од шест месеци; диплому о стеченој струч-
ној спреми - оверена фотокопија. Доказ о испуњености 
услова из тачке 3 конкурса - лекарско уверење, подноси 
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду. Доказ из тачке 4 конкурса - уверење да лице није 
осуђивано, прибавља школа. Рок за пријављивање је осам 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

оШ „јосиФ маРинковић“
23272 Нови Бечеј
Јосифа Маринковића 79

Наставник енглеског језика у I, II и 
III циклусу ФООО (Функционално 
основно образовање одраслих)
норма 25,3%

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу струч-
ну спрему - VII/1 степен стручне спреме, професор 
енглеског језика, односно дипломирани филолог за 
енглески језик.

Наставник разредне наставе у I 
циклусу ФООО (Функционално 
основно образовање одраслих)
норма 56% - српски језик 28% и 
математика 28%

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну 
спрему - VII/1 степен стручне спреме.

Наставник грађанског васпитања, за 
предмет: Основне животне вештине-
модул Одговорно живљење у 
грађанском друштву
у I, II и III циклусу ФООО (Функционално 
основно образовање одраслих)
норма 24,2%

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну 
спрему - VII/1 степен стручне спреме.

Наставник физике у I и II циклусу 
ФООО (Функционално основно 
образовање одраслих)
норма 9,4%

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну 
спрему - VII/1 степен стручне спреме.

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и 
васпитања
на одређено време (замена)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу струч-
ну спрему - VII/1 степен стручне спреме, професор 
енглеског језика, односно дипломирани филолог за 
енглески језик.

Наставник немачког језика - 
обавезни изборни предмет
на одређено време (замена)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну 
спрему - VII/1 степен стручне спреме, професор немач-
ког језика, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност.

Дефектолог-олигофренопедагог
за рад у специјалним одељењима са 
децом лако ометеном у психофизичком 
развоју
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну 
спрему - VII/1 степен стручне спреме, дефектолог-оли-
гофренопедагог, дипломирани дефектолог, смер олиго-
френопедагог.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове на 
основу члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09). 
Кандидати уз пријаву достављају следећа докумен-
та: оригинал или оверен препис дипломе (као доказ о 
одговарајућем образовању) и уверење о држављанству. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима кандидат под-
носи пре закључења уговора о раду. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“. Све потребне информа-
ције могу се добити на број тел. 023/771-041.

сРедња Школа 
нови беЧеј
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор дизајнерске групе 
предмета
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну 
спрему, лице са завршеним факултетом примењених 
уметности, одсек или катедра: примењено сликарство, 
сликарство, костим, костимографија, текстил, дизајн 
текстила.

Професор цртања и сликања
са 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну 
спрему, лице са завршеним факултетом примењених 
уметности, одсек или катедра: примењено сликарство, 
сликарство, костим, костимографија, текстил, дизајн 
текстила; дипломирани сликар - професор ликовне 
културе; академски сликар - ликовни педагог; лице са 
завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски 
одсек; дипломирани сликар.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове на 
основу члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). 
Уз пријаву доставити следећа документа: оригинал или 
оверен препис дипломе (као доказ о одговарајућем 
образовању), уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Прија-
ве са потребном документацијом доставити у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Све потребне 
информације могу се добити на број тел. 023/771-077.
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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

Прегледао сам ваш сајт и публикацију „Послови“, али нисам успео да Прегледао сам ваш сајт и публикацију „Послови“, али нисам успео да 
нађем одговор на питање које ме интересује. Први пут примам новчану нађем одговор на питање које ме интересује. Први пут примам новчану 
накнаду, јер сам остао без посла као технолошки вишак. Од 28.09.2012. накнаду, јер сам остао без посла као технолошки вишак. Од 28.09.2012. 
до 09.10.2012. сам био болестан (бронхитис). Мој изабрани лекар ми до 09.10.2012. сам био болестан (бронхитис). Мој изабрани лекар ми 
је написао дознаке и рекао да их предам у канцеларији Националне је написао дознаке и рекао да их предам у канцеларији Националне 
службе у Шапцу, где се водим на евиденцији. Када сам дошао код саслужбе у Шапцу, где се водим на евиденцији. Када сам дошао код са-
ветника, речено ми је да дознаке нису потребне. Вратио сам се код свог ветника, речено ми је да дознаке нису потребне. Вратио сам се код свог 
лекара да вратим папире, јер нисам знао да ли дознаке остају у Налекара да вратим папире, јер нисам знао да ли дознаке остају у На-
ционалној служби или треба да их вратим у дом здравља. Како сам ционалној служби или треба да их вратим у дом здравља. Како сам 
разумео, Националној служби нису потребна та документа, јер они не разумео, Националној служби нису потребна та документа, јер они не 
могу да  прекидају новчану накнаду боловањем и да је после поново могу да  прекидају новчану накнаду боловањем и да је после поново 
настављају, али ја могу да будем болестан на крају периода за који је настављају, али ја могу да будем болестан на крају периода за који је 
одређена накнада. Као прво, ја не могу да планирам када ћу бити боодређена накнада. Као прво, ја не могу да планирам када ћу бити бо-
лестан, а као друго, не бих ни желео да будем болестан! Мој лекар се лестан, а као друго, не бих ни желео да будем болестан! Мој лекар се 
само насмејао када сам му вратио папире и испричао ову причу, јер он само насмејао када сам му вратио папире и испричао ову причу, јер он 
у својој каријери није чуо никада тако нешто, да неко не признаје доу својој каријери није чуо никада тако нешто, да неко не признаје до-
знаке за боловање. Молио бих вас само да ми објасните ову ситуацију, знаке за боловање. Молио бих вас само да ми објасните ову ситуацију, 
јер ме је и мој лекар замолио да му јавим какав ћете ми одговор дати.јер ме је и мој лекар замолио да му јавим какав ћете ми одговор дати.
Одредбом члана 73 став 1 тачка 2 Закона о запошљавању и осигурању за случај незаОдредбом члана 73 став 1 тачка 2 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености, прописано је да се исплата новчане накнаде наставља за време привремене послености, прописано је да се исплата новчане накнаде наставља за време привремене 
спречености за рад, утврђене према прописима о здравственом осигурању, али не дуже спречености за рад, утврђене према прописима о здравственом осигурању, али не дуже 
од 30 дана од дана настанка привремене спречености. Из наведеног произилази да је од 30 дана од дана настанка привремене спречености. Из наведеног произилази да је 
предуслов наставку исплате новчане накнаде да је основ за исто наступио пре истека предуслов наставку исплате новчане накнаде да је основ за исто наступио пре истека 
основног права, које се утврђује у трајању предвиђеном одредбом члана 72 истог закона. основног права, које се утврђује у трајању предвиђеном одредбом члана 72 истог закона. 
Закон не предвиђа могућност да се по основу привремене спречености за рад обуставља Закон не предвиђа могућност да се по основу привремене спречености за рад обуставља 
исплата новчане накнаде за време трајања основног права.исплата новчане накнаде за време трајања основног права.

Да ли је могуће да запослени, који је засновао радни однос са пуним Да ли је могуће да запослени, који је засновао радни однос са пуним 
радним временом, још негде додатно ради? Да ли закон предвиђа колирадним временом, још негде додатно ради? Да ли закон предвиђа коли-
ко је дозвољено да траје рад на другом послу?ко је дозвољено да траје рад на другом послу?
Питање које се односи на ваш будући радно-правни статус није у надлежности НациоПитање које се односи на ваш будући радно-правни статус није у надлежности Нацио-
налне службе за запошљавање, али указујемо на следеће: према Закону о раду, запосленалне службе за запошљавање, али указујемо на следеће: према Закону о раду, запосле-
ни који је засновао радни однос на одређено време са пуним радним временом има сва ни који је засновао радни однос на одређено време са пуним радним временом има сва 
права и обавезе из радног односа као и запослени који је засновао радни однос на неправа и обавезе из радног односа као и запослени који је засновао радни однос на не-
одређено време. 
Закон, такође, предвиђа и одређене облике рада ван радног односа, међу којима су приЗакон, такође, предвиђа и одређене облике рада ван радног односа, међу којима су при-
времени и повремени послови, уговор о делу, допунски рад и други облици радног ангавремени и повремени послови, уговор о делу, допунски рад и други облици радног анга-
жовања.
Указујемо на законску одредбу којом је прецизирано да послодавац може за обављање Указујемо на законску одредбу којом је прецизирано да послодавац може за обављање 
привремених и повремених послова закључити уговор са незапосленим лицем, запривремених и повремених послова закључити уговор са незапосленим лицем, за-
посленим који ради са непуним радним временом или корисником старосне пензије. За посленим који ради са непуним радним временом или корисником старосне пензије. За 
обављање послова који су ван делатности послодавца, најчешће је предвиђена форма обављање послова који су ван делатности послодавца, најчешће је предвиђена форма 
закључивања уговора о делу. Запослени који ради са пуним радним временом код једног 
послодавца, може са другим послодавцем закључити уговор о допунском раду, највише 
до 1/3 пуног радног времена.

На интернет страници листа „Курир“ прочитао сам информацију о но-
вих 8 радних места у ЈП „Регионална санитарна депонија“ Пирот, али 
оглас нисам успео да пронађем на сајту НСЗ. Наравно, могуће је да је оглас нисам успео да пронађем на сајту НСЗ. Наравно, могуће је да је 
мој пропуст, због тога и тражим вашу потврду и објашњење, односно мој пропуст, због тога и тражим вашу потврду и објашњење, односно 
одговор на питање: да ли је конкурс за ова радна места био на сајту одговор на питање: да ли је конкурс за ова радна места био на сајту 
Националне службе за запошљавање? Уколико није, како је могуће да Националне службе за запошљавање? Уколико није, како је могуће да 
оглас једног јавног предузећа не буде на вашем сајту? Да ли у том слуоглас једног јавног предузећа не буде на вашем сајту? Да ли у том слу-
чају значи да се и убудуће могу дешавати овакве ствари, односно да чају значи да се и убудуће могу дешавати овакве ствари, односно да 
ваша институција није довољно поуздан актер на кога се незапослени ваша институција није довољно поуздан актер на кога се незапослени 
могу ослонити? могу ослонити? 
Обавеза јавног оглашавања потребе за радницима дефинисана је правним прописима Обавеза јавног оглашавања потребе за радницима дефинисана је правним прописима 
конкретне делатности и/или интерним актима послодавца. Уколико послодавац, на осноконкретне делатности и/или интерним актима послодавца. Уколико послодавац, на осно-
ву правних прописа који регулишу конкретну делатност или својим интерним актом има ву правних прописа који регулишу конкретну делатност или својим интерним актом има 
обавезу јавног оглашавања, то може да уради преко било којег јавног гласила. Не постоји обавезу јавног оглашавања, то може да уради преко било којег јавног гласила. Не постоји 
обавеза оглашавања преко јавног гласила НСЗ.обавеза оглашавања преко јавног гласила НСЗ.

боловање и  
новЧана накнада
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Настава функционалног основног образовања за одрасле 
„Друга шанса“ почиње у 80 основних школа у Србији. У 
школске клупе ће сести и одрасли старији од 15 година, 
којима је пружена друга шанса да бесплатно заврше ос-
новно образовање, а уједно стекну и стручне квалифика-

ције за једно од 35 занимања. Наставу за одрасле воде обучени школ-
ски тимови у основним школама, који се састоје од директора школе, 
учитеља, предметних наставника и андрагошког асистента. Наставу 
„Друге шансе“ држе учитељи и наставници без пуне норме часове, 
којима је претило да буду проглашени техонолошким вишком.

Средином месеца, у просторијама Школе за основно образо-
вање одраслих у Сомбору, потписани су уговори између Национал-
не службе за запошљавање и незапослених лица без потпуног осно-
вног образовања, која ће бити укључена у пројекат „Друга шанса“. 
Предвиђено је да ове године у планиране циклусе „Друге шансе“ у 
Сомбору буде укључено око 50 незапослених који немају завршено 
основно образовање. Школска година пратиће осмогодишње ре-
довно школовање и завршиће се у јуну месецу. Термини похађања 
наставе прилагођени су потребама полазника, а простор у коме ће 
одрасли учити биће наменски опремљен. Већина школа ће наста-
ву одраслима држати у вечерњим часовима и викендом, када они 
имају највише слободног времена.

Национална служба за запошљавање - Филијала Сомбор, у 
сарадњи са Школом за основно образовање одраслих из Сомбора 
и ОШ „Петефи бригада“ из Куле, спроводи пројекат „Друга шанса“ 
на територији Западнобачког округа. У току прошле године неза-
послени са евиденције сомборске филијале информисани су о овом 
пројекту и упућени у школе. У зависности од свог дотадашњег об-
разовања, укључени су у један од три циклуса „Друге шансе“. Сваки 
циклус траје једну школску годину: први циклус I – IV разред, други 
циклус V – VI разред, трећи циклус VII – VIII разред и обука за иза-
брано занимање.

У Западнобачком округу први циклус је успешно завршило 
13 незапослених, а други и трећи циклус по 18 незапослених лица. 
Наставком трећег циклуса лица су укључена у четири обуке за 
изабрано занимање. Релизоване су обуке за помоћног кувара, по-
моћног фризера, израђивача одеће и електрозаваривача. Према 
плану и програму, пројекат „Друга шанса“ се наставља и ове године, 
укључивањем лица без потпуног основног образовања у предвиђе-
не циклусе. 

Пројекат „Друга шанса“ почео је да се реализује и у основној 
школи „Паја Јовановић“ у Вршцу, за 56 полазника, који ће сваког рад-
ног дана у вечерњим часовима похађати наставу. Након успешно 
завршеног програма, полазници ће добити диплому о завршеном 
основном образовању и сертификат о стручним компетенцијама.

Током октобра и новембра биће организоване додатне обуке 
за наставнике који реализују Функционално основно образовање 
одраслих (ФООО) у оквиру пројекта „Друга шанса“. Реч је о додат-
ним обукама за наставнике који се прикључују реализацији ФООО, 
а нису прошли обавезне обуке прописане Правилником о реализа-
цији програма огледа ФООО, објављеном у „Просветном гласнику“.

Пројекат „Друга шанса“ намењен је незапосленим особама без 
занимања и квалификација, које су неписмене или немају потпу-
но основно образовање. Европска унија донирала је 4 милиона евра 
бесповратне помоћи да се у Србији спроведе пројекат „Друга шанса“ 
Министарства просвете и науке Републике Србије. У оквиру проје-
кта ће од 2011. до 2013. године бити реализовано Функционално 
основно образовање одраслих (ФООО) за 4.000 одраслих учесника 
преко 15 година старости, без завршеног основног образовања и 
стручне оспособљености.

ЦЗИ

Кренула „Друга шанса’’

ЧОВЕК УЧИ ДОК ЈЕ ЖИВ
Пројекат „Друга шанса“ намењен је незапосленим особама без занимања и квалификација. Након успешно завршеног 
програма, полазници ће добити диплому о завршеном основном образовању и сертификат о стручним компетенцијама

Ко су полазници?
Најстарији учесник пројекта „Друга шанса“ који је решио 

да заврши основну школу има 59 година, док најмлађи има 15. 
У просеку, полазници имају 28 година, незапослени су и живе 
у петочланој породици, у којој је само један члан завршио ос-
новну школу. Полазници су скоро потпуно социјално искљу-
чени и већином су ромске (49,2 одсто) или српске (35,8 одсто) 
националности, показало је истраживање о полазницима про-
грама „Друга шанса“. Полна структура је прилично равноме-
рена, 48 процената полазника је мушког пола, а 52 женског. У 
првом циклусу (од 1. до 4. разреда) наставу прати 28,6 одсто 
одраслих, у другом (5. и 6. разред) 35,8 одсто, а у трећем (7. и 8. 
разред и стручна обука) 35,6 процената полазника. Близу по-
ловине полазника није у браку. Трећина породица (30,3 одсто) 
нема чланова који су завршили основну школу.

Међу главним разлозима за напуштање школе у ранијем 
добу испитаници најчешће наводе незаинтересованост, финан-
сије, недовољну подршку породице или пресељење. Полазници 
су школу напуштали најчешће након 4. или 6. разреда основне 
школе. Највећи је број оних који су школу напуштали у доби 
између 13. и 15. године.

По питању радног статуса и економског положаја, 72,4 од-
сто испитаних изјаснило се да нису запослени, а 67,2 процента 
да нема довољне месечне приходе за живот. Свега 7,8 одсто 
њих има приход довољан за добар живот, а 0,6 одсто за више 
него добар живот.

Међу препрекама које би их могле спречити да заврше 
основно образовање полазници наводе здравствене проблеме 
(41,8 одсто), спреченост због обавезе да зарађују (22,1 одсто), не-
могућност да плаћају превоз до школе или непостојање јавног 
превоза (22,2 одсто). Само 7 одсто испитаних изјавило је да 
ништа не може да их спречи да заврше програм образовања 
„Друга шанса“. Истраживање је спроведено на узорку од 500 
полазника из 36 основних школа у Србији.
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Живимо у време највеће светске економске кризе, када је сигу-
ран посао сан сваког, а јава само срећних и вредних. И док се млади 
труде да заврше факултете и запосле се, често диплома није довољна. 
Стопа незапослености у Суботици је висока, а посебно су угрожени 
млади до 30 година, где је свака трећа особа незапослена. Већина 
послодаваца у конкурсима за посао тражи неопходно радно ис-
куство, које често недостаје онима коју су тек завршили факултете. 
Како се истаћи међу хиљадама дипломираних студената годишње и 
пронаћи жељени посао? Одговор лежи у волонтирању у некој од нев-
ладиних организација, о којима данашњи студенти немају довољно 
информација, а које им могу понудити неопходно професионално 
усавршавање.

У организацији Коморе младих Суботица одржан је Први сајам 
волонтирања, на којем је учествовала 21 организација цивилног сек-
тора. Суботичани су имали прилику да се директно информишу о по-
нудама излагача и пријаве за волонтирање у некој од организација. У 
оквиру пројекта „Од волонтирања до посла“, који је покренула Комора 
младих, организован је Сајам волонтирања, са циљем да се млади 
упознају са волонтеризмом и остваре контакт са организацијама које 
нуде могућност волонтерског рада.

Свој штанд имала је и Национална служба за запошљавање. 
Млади су имали прилику да се упознају са предностима волонти-
рања, програмима које НСЗ спроводи и на који начин лакше могу 
доћи до посла. 

„Од данашњег дана очекујемо што више младих, да се едукују 
и упознају са тим колико је корисно волонтирати и да се без неког 
радног искуства у струци веома тешко може наћи посао. Позивам 
све младе да се пријаве на евиденцију Службе за запошљавање, и 
у сарадњи са својим саветником и другим стручним сарадницима, 
волонтирање формализују, положе стручни испит и тако формално 
добију веће шансе на тржишту рада“, истиче Верица Калосеровић, 
шеф Одсека за посредовање у запошљавању и планирање каријере 
суботичке филијале НСЗ.

Посетиоци су истакли да су задовољни што се овај сајам орга-
низује, јер је то добар начин да на једном месту прегледају понуду 
више организација.

„Заинтересована сам за понуду Архус центра и Удружења ‚Терас‘, 
пошто студирам пољопривредни факултет. Рад у тим организација-
ма ми је донекле близак, јер сам заинтересована за органску произ-
водњу којом се ‚Терас‘ бави. Хтела бих да волонтирам, јер волонтерски 
рад може бити додатна предност у мојој биографији код будућег за-
послења“, истиче Ана Марија Петрак, студенткиња пољопривредног 
факултета, док је Тамара Грчки, студент факултета за физичку кул-
туру, већ имала прилику да волонтира и то одлично искуство препо-
ручује свима.

„Волонтирање је добар начин да се стекну нова пријатељства, 
упознају нови људи, али и стекне лепо искуство, које може помоћи 
у даљем животу. Волонтирала сам на „Егзиту“ и на Европском пр-
венству у атлетици у Новом Саду и било ми је одлично. Мислим да 
је за студенте и школарце волонтирање одлична прилика. Овде ми 

се допала понуда за волонтирање у иностранству и волонтирање са 
особама са психофизичким сметњама“, прича Тамара.

Овај пројекат ће омогућити да се о волонтеризму добију нове 
информације, али и да се кроз волонтерске праксе повежу млади и 
организације цивилног друштва. Пројекат „Од волонтирања до посла“ 
су подржали Покрајински секретаријат за омладину и спорт и Хотел 
„Галерија“. Учесници сајма волонтирања су организације: ЛДА, ВИФО, 
Став+, Архус, Терас, Ротари, Црвени крст, Фондација „Данило Киш“, 
СКЦ „Свети Сава“, Vamadisz, Ћао, Азил „Алекс“, Американ корнер, Зоо-
лошки врт, СПОТ, Полисфест, Едукативни центар Рома, Млади и игра, 
Цајтгајст (Zeitgeist) покрет Суботица, ЈЦИ, Студентски парламент 
ВТШ.

    ЦЗИ

Први сајам волонтирања у Суботици

ОД ВОЛОНТИРАЊА ДО ПОСЛА
Како се истаћи међу хиљадама дипломираних студената годишње и пронаћи жељени посао? Одговор лежи у 

волонтирању у некој од невладиних организација, о којима данашњи студенти немају довољно информација, а које 
им могу понудити неопходно професионално усавршавање

Сајам старих заната и обичаја
Национална служба за запошљавање - Филијала Сомбор 

протекле две године развија прекограничну сарадњу са ин-
ституцијама Осијечко-барањске жупаније и Општином Ердут. 
Овом сарадњом подстиче се културна сарадња стваралаца и 
културних радника у прекограничном подручју. Кроз инте-
рактивни развој културних мрежа и културних комуникација, 
пружа се подршка иновативним културним пројектима, уз 
унапређење комуникације институција у култури. 

Протеклог викенда, у Даљу, одржан је Осми сајам старих 
заната и обичаја. Култура плеса и песме Хрватске и суседних 
земаља, уз рукотворине, били су основа целокупне приче. Гос-
ти и учесници Сајма су били и Филијала Сомбор НСЗ, заједно 
са женама из Сомбора и Оџака, које се баве рукотворинама. На 
овом, сад већ традиционалном сајму, својим радовима пред-
ставили су се Удружење жена „Златне руке Сомборке“ из Сом-
бора и Удружење грађана „Ленка“ из Оџака. Удружење „Златне 
руке Сомборке“ одржало је и радионицу веза, хеклања и ткања. 
Ова удружења остварују сарадњу са Националном службом за 
запошљавање кроз активне мере запошљавања.
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Сезона јесењих сајмова у пуном је јеку и током протекле 
две недеље, широм Србије, незапослени грађани су има-
ли веће шансе да дођу до посла. Резултати једног сајма не 
мере се само тренутно попуњеним радним местима, већ и 
каснијим запошљавањима, јер на овим манифестацијама 

послодавци приме велики број радних биографија, које чувају у 
својој бази, како би када се у каснијем периоду појави потреба за 
радницима, врло брзо могли доћи до адекватног кадра.

Пуне руке посла
Незапослени грађани Параћина су добили шансу да се на сајму 

запошљавања упознају са 14 фирми које послују у њиховом граду, 
и на лицу места конкуришу за једно од 55 понуђених радних места. 
Посла је на овом сајму било за прехрамбене и хемијске техничаре, 
комерцијалисте, ауто-механичаре, агенте осигурања, продавце, 
месаре, дипломиране правнике и економисте. Највећу пажњу су 
привукле компаније „Пајић компани група“, која ће упослити око 
25 радника, и „Standard furniture Serbia“.

„Редовно учествујемо на сајмовима запошљавања које орга-
низује Национална служба у нашем региону, јер нам је избор олак-
шан присуством великог броја кандидата различитих струка и за-
нимања. Увек смо налазили добар кадар, па и данас очекујемо да 
ћемо попунити упражњена радна места“, рекла је Марина Лукић, 
менаџер за људске ресурсе компаније  „Standard furniture Serbia“.

Интересовање грађана Параћина оправдало је очекивања ор-
ганизатора и послодавци ће имати пуне руке посла како би пре-

гледали велики број предатих биографија и изабрали најбоље кан-
дидате. 

„Сајам је добра прилика да послодавцима на лицу места пред-
ставим своје квалитете и покажем шта умем и знам. По први пут 
тражим посао у струци, а понуда је велика, па се надам добром 
резултату. Посебно сам заинтересован за посао у компанији Пајић“, 
каже Милан, двадесетогодишњи прехрамбени техничар, који жели 
да посао нађе баш у свом граду. 

Осим младих и тек одшколованих, бројни су били и посетиоци 
са двадесет и више година радног искуства, углавном људи који су 
без радног места остали у приватизованим или угашеним преду-
зећима. Марија своју шансу управо види у искуству, јер су понуђе-
ни послови који не захтевају одређену диплому и дају прилику за 
већ формиране кадрове. 

„Први пут сам на сајму запошљавања, јер сам након 25 година 
рада остала без посла. Моја фирма није успела да превазиђе кризу 
и отишла је у стечај. Сада сам у потрази за послом. Надам се да ћу 
данас успоставити добре контакте са послодавцима и наћи жељено 
радно место продавца“, прича Марија, која има богато радно ис-
куство у трговини.

Велика конкуренција
Сајам запошљавања је одржан и у Шапцу. Учествовало је 39 

послодаваца, који су понудили око 200 слободних радних места, 
а евидентирано је учешће око 900 незапослених. Тражени су рад-
ници различитих занимања: дипломирани економисти, менаџери 
продаје, грађевински и машински инжењери, дипломирани прав-
ници, технолог за рад у млину. Такође, посао су могли да нађу и 
комерцијалисти, књиговође, административни радници, возачи, 
магационери, трговци, месари, оператери, ауто-механичари, ши-
вачи конфекције, радници на паковању. Међу учесницима су биле 
фирме „Медиком“, „Сани“, „Промекс“, „Пирамида 72“, „Новитас“, 
„Фенстер АС“, „Фригомакс“. Такође, потребе за радницима су иска-
зали и италијански предузетници из Весковини групе, SBE Serbia, 
којима су тренутно неопходни возачи. На шабачком тржишту ова 
предузећа су позната као перспективни послодавци и њихове по-
нуде су изазвале велико интересовање незапослених.

У суседној Лозници 29 послодаваца је тражило 180 нових рад-
ника. Понуђени су послови у грађевинској, дрвнопрерађивачкој, 
прехрамбеној и текстилној струци, а послодавци су тражили и са-
раднике у осигурању. Међу високообразованима највише изгледа 
да пронађу посао на сајму имали су дипломирани туризмолози, 
правници и архитекте, као и инжењери машинства, електротехни-
ке и графике. 

На сајму запошљавања у Бачкој Тополи учествовало је 13 пос-
лодаваца који су тражили 50 радника различитих профила: елек-
тро и машинске инжењере, дипломиране правнике, енергетичаре, 
браваре, ливце,  агенте осигурања, месаре, возаче, маркетинг ме-
наџере, пословне асистенте, књиговође, итд.

Јесењи сајмови запошљавања

ПУТ ДО ДОБРОГ КАДРА
Осим младих и тек одшколованих, 
бројни су били и посетиоци са 
двадесет и више година радног 
искуства, углавном људи који 
су без радног места остали у 
приватизованим или угашеним 
предузећима. Послодавцима је избор 
олакшан присуством великог броја 
кандидата различитих струка и 
занимања
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Претежно производна занимања тражили су и послодавци на 
сајму у Зрењанину. Прилику да се сретне са представницима 20 
фирми и конкурише за посао на једној од 215 слободних позиција, 
имало је више хиљада Зрењанинаца. Шансу су имали шивачи, бра-
вари, електроинсталатери, продавци, месари, теренски комерција-
листи, агенти продаје, електроинжењери и машински инжењери. 
На претходном, пролећном зрењанинском сајму запошљавања, 28 
фирми је незапосленима понудило 212 радних места, а у наредних 
шест месеци запослено је 260 радника. На подручју Средњобанат-
ског округа, према евиденцији филијале Националне службе за за-
пошљавање, крајем августа било је 18.414 незапослених, а од тога у 
самом граду Зрењанину - 10.253.

Успешна сарадња
Сајам запошљавања у Аранђеловцу окупио је 24 послодавца, 

који су понудили више од 100 слободних радних места. Најтраже-
нији су били конобари, кувари, возачи, пекари, продавци, књиго-
весци, офсет машинисти, кројачи, шивачи, али и друга занимања. 
Највећи број радника (23) запослиће предузеће „Домино“, које је 
на сајму понудило послове за продавце, месаре и магационере. 
На сајму су учествовали и „Графопак“, „Метропаркинг“, „Шамот 
рудник“, Дом „Петровић“,“Меџик спид“ и други послодавци, који 
већ годинама успешно сарађују са Националном службом за за-
пошљавање. Присуство великог броја послодаваца на сајму је још 

једна потврда да је сарадња са Националном службом најсигур-
нији и најбржи начин да се пронађе и запосли адекватан радник. 
Тренутно се на евиденцији незапослених у општини Аранђеловац 
налази 4.900 особа, међу којима је 2.757 жена. Од укупног броја не-
запослених, гледано по стручној спреми, највише је лица са четвр-
тим степеном стручне спреме (1.400) и лица без занимања (1.350). 
Посматрано по годинама старости, најбројнија су лица од 30 годи-
на до 50 година (2.297 лица).

Протекле недеље је одржан други овогодишњи сајам запо-
шљавања у Крушевцу. Учествовало је преко 20 послодаваца из Ра-
синског округа: „Вино Жупа“, „Еколајн“, „Биолајн“, „Вива 92“, „Еуро-
дент“, „Иванпромет“, „Морава ИН“, Сава животно осигурање, Винер 
штедише осигурање и др. Тражено је 100 радника, а понуда посло-
ва је била веома разноврсна: конфекционари, шивачи, текстилни 
радници, комерцијалисти, пекари, посластичари, агенти осигу-
рања, продавци, инжењери грађевине, итд. 

Почетком ове недеље одржан је и сајам запошљавања у Новом 
Пазару, на коме је 20 послодаваца понудило преко 100 слободних 
радних места. Тражени су углавном радници у области произ-
водње текстила (кројачи конфекционари, радници у производњи 
лаке конфекције), али и за производњу намештаја, као и обућари, 
грађевински радници, административни радници, возачи, тесари, 
трговци. Прилика је било и за дипломиране економисте, дизајнере 
текстила и друге.

ЦЗИ

Сајмови ове недеље
Филијала Пожаревац организује шести по реду сајам запошљавања у овој години, који ће се одржати у четвртак, 25. октобра 

2012. године, у времену од 11 до 14 сати, у „Цветној сали“ Хотела „Дунав“ у Пожаревцу. Учешће на сајму су потврдила 24 послодавца, 
са пријављеним потребама од 75 слободних радних места. Према траженим стручним квалификацијама, до посла ће имати при-
лику да дођу инжењери прехрамбене технологије, машински инжењери, пекари, кувари, заваривачи, бравари, цвећари, руковаоци 
пољопривредне механизације, возачи.

Истог дана, од 10 до 14 часова, биће одржан и сајам у Бачкој Паланци, у Мотелу „Врело“, на коме ће прилику за запошљавање 
имати столари, комерцијалисти, конобари, рударски манипуланти, НК радници, манипуланти у обради дрвета.

Сајам запошљавања у Пироту биће одржан 25. октобра, од 11.00 до 14.00 часова, у Спортској хали „Кеј“. Учешће је пријавило 20 
послодаваца, који ће понудити око 100 слободних радних места. Траже се израђивачи горњих делова обуће, конфекционари, радници 
у производњи и монтажи намештаја, молери, фарбари, продавци, чистачи просторија, возачи, возачи теретњака, магационери, ко-
мерцијалисти на терену, столари, радници машинске струке.

Наредног дана - 26. октобра, биће одржани сајмови запошљавања у Трстенику и Врању. У Ликовном салону трстеничког „Дома“, 
нових 100 радника тражиће 20 послодаваца. Прилику да конкуришу за понуђена радна места имаће тражиоци запослења свих сте-
пена стручне спреме, а првенствено металостругари, металоглодачи, месари и конфекционари. Поред тога, послодавци планирају 
да ангажују и продавце, возаче, магационере, економске техничаре, машинске и електротехничаре, као и дипломиране економисте, 
правнике и машинске инжењере. На сајму у Врању учествује 25 послодаваца, који имају потребе за запошљавањем радника у про-
изводњи обуће, текстила, тапетарства и намештаја, као и у трговини.



   |  Број 488  |  24.10.2012. Бесплатна публикација о запошљавањуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs62 

УСрбији је током кризе погоршана ситуација са пошто-
вањем социјалних и економских права. Међутим, јасна 
слика ове области се за сада не може стећи, јер подаци 
о социјалној искључености великог броја становника, 
који спадају у такозване „осетљиве групе“, попут жена, 

Рома, незапослених и особа са инвалидитетом, у Србији се не при-
купљају систематично. Такође, нема података о бескућништву, 
иако је становање једно од основних права. Процена Светске банке 
је да у Србији живи 700.000 особа са инвалидитетом, од чега око 
80% није запослено, а само 1% има факултетску доплому. Више 
од 70% живи на граници сиромаштва, а 13% се издржава од свог 
рада.

Озбиљна кршења људских права
Пет година након извештаја „Мучење као лечење“, који је 

Disability Rights International (тада MDRI) објавила у новембру 
2007. године, локални тим ове организације - Иницијатива за пра-
ва особа са инвалидитетом (MDRI-S), са партнерима објављује 
нови извештај, под називом „Склоњени и заборављени - сегрега-
ција и занемаривање деце са сметњама у развоју и одраслих особа 
са интелектуалним тешкоћама у Србији“.

„Иако је напредак у односу на 2007. приметан, нарочито у 
погледу физичких услова, у институцијама су још увек присутна 
озбиљна кршења људских права. Поступање према корисницима 
у већини институција још увек је проблематично, а забележени 
случајеви дуготрајне изолације у просторијама у којима владају 
нехумани услови, могу достићи ниво тортуре. Најављивана рефор-
ма у области институционалног збрињавања још увек се не спро-
води, те је потребно озбиљније приступити изради планова који 
би деци са сметњама у развоју и одраслим особама са различитим 
врстама тешкоћа омогућили да живе у заједници. То захтева ин-
тензивну сарадњу свих ресора, која у овом тренутку практично не 
постоји“, рекла је Драгана Ћирић Миловановић, извршна дирек-

торка MDRI-S и коауторка извештаја из 2007. године. 
MDRI-S је истраживање фокусирао на институције у којима 

су смештена деца са сметњама у развоју, зато што су ефекти дуго-
рочног боравка у установама најпогубнији за децу. Извештај опи-
сује децу и одрасле који живе у изолацији, без икаквих садржаја, 
и указује на ускраћивање медицинског третмана, злоупотребу 
лекова и употребу физичког спутавања. 

„Истраживање је показало да су услови и даље недостој-
ни људског бића у домовима ‚Ветерник‘ у Новом Саду, ‚Кулина‘ у 
Алексинцу и ‚Др Никола Шуменковић‘ у Стамници код Петровца 
на Млави. Поред тих установа, тромесечно истраживање је обух-
ватило још четири установе социјалне заштите - Центар за заш-
титу одојчади, деце и омладине ‚Звечанска‘ у Београду, Дом за 
децу и омладину ометену у развоју ‚Сремчица‘, такође у Београду, 
Дом ‚Колевка‘ у Суботици и Дом за децу и омладину са аутизмом 
у Београду. У тих седам установа су почетком године, у време ис-
траживања, биле 2.023 особе, од којих 641 дете. Поступање према 
корисницима у већини институција је проблематично, а забеле-
жени су случајеви дуготрајне изолације у просторијама у којима 
су услови нехумани и могу достићи ниво тротуре“, нагласила је 
Миловановићева. Она наводи да је забрињавајућа широка употре-
ба лекова који делују на централни нервни систем и не користе се 
само из здравствених разлога и против узнемирености, већ и да 
би се особље растеретило посла, јер због малобројности не може 
све да постигне.

Без могућности одлучивања
Како је рекла, није регулисана употреба „фиксације“ - вези-

вања руку и ногу, која треба да се спроводи само у случају непо-
средне опасности, а не као казна, а ни изолација се не спроводи 
на адекватан начин. Приметан је недостатак приватности или 
било какве могућности одлучивања о најелементаријим живот-
ним стварима, наводи се у извештају који указује и на пренатр-
паност тих установа. Такође, указује се да деца која су напреднија 
добијају више пажње и бораве у бољим условима, док су она са 
већим тешкоћама занемарена, иако им је потребна већа стимула-
ција и подршка.

Драгана Ћирић Миловановић је рекла да је третман у тим 
установама неадекватан, јер нема довољно обученог особља и 
адекватних услова за рад. По њеним речима, најављивана рефор-
ма институционалног збрињавања још се спроводи, те је потребно 
озбиљније приступити изради планова који би деци са сметњама 
у развоју и одраслим особама са тешкоћама омогућили да живе у 
заједници.

„То захтева сарадњу свих ресорних министарстава, која у овом 
тренутку не постоји“, рекла је Миловановићева и додала да се ре-
форме спроводе само у „Звечанској“ и „Кулини“.

Под реалним ризиком да буду смештене у институцију су и 
особе са интелектуалним тешкоћама које живе у породици, и то у 
тренутку када породица више не може да брине о њима. Тај ризик 

Деца са сметњама у развоју и одрасле особе са интелектуалним тешкоћама у Србији

СКЛОЊЕНИ И ЗАБОРАВЉЕНИ
У установама социјалне заштите у Србији и даље се крше људска права деце и одраслих са интелектуалним 

тешкоћама, упозорава се у новом извештају Иницијативе за права особа са инвалидитетом. Под реалним ризиком да 
буду смештене у институцију су и особе са интелектуалним тешкоћама које живе у породици, као последица њихове 

искључености из образовног система, потпуног изостанка са тржишта рада и непостојања системске подршке
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последица је искључености особа са интелектуалним тешкоћама 
из образовног система, потпуног изостанка са тржишта рада и 
непостојања системске подршке, како би им се омогућило да раз-
вијају социјалне вештине и оспособе се за што самосталнији живот.

Смештање особа у неку установу је врло често доживотно, а 
најчешћи узрок напуштања установе је смрт. Статистика о дужи-
ни боравка у институцијама је обесхрабрујућа, јер само 4% деце 
са сметњама у развоју, односно 7% одраслих, борави у институ-
ционалном смештају мање од годину дана. Чак 55% особа са ин-
телектуалним тешкоћама у институцијама борави дуже од десет 
година.

Доминантан узрок напуштања установе је смрт, и то за 71% 
одраслих, односно за готово 40% деце, док је други разлог на-
пуштања премештај у другу установу, и то код 22% одраслих и 
више од 28% деце. Како указују из MDRI-S, то води до запањујућег 
податка да је за 93% пунолетних особа са интелектуланим теш-
коћама извесно да ће у установи остати доживотно.

Решење је у укључивању у друштво
У извештају се истиче да једина стварна заштита права људи 

који се сада налазе у институцијама јесте излазак из њих, јер ус-
танове никада неће моћи да у потпуности обезбеде поштовање 
свих људских права. Пошто је то немогуће, треба предузети мере 
да се деци са сметњама у развоју и одраслима са интелектула-
ним и менталним тешкоћама пружи максимална заштита, уз по-

штовање приватности, личних жеља и потреба, и то првенствено 
пружањем адекватне бриге и активним укључивањем у друштво, 
наводи се у извештају.

Напомиње се и да фокус унапређења треба да буде преусме-
рен са зграда, физичких услова и ширења видова смештаја на до-
бробит корисника и слободу кретања, живот у заједници, алтерна-
тивне облике смештаја, интеракцију са друштвом, учење вештина 
и организацију рада која ће све то моћи да испрати. У извештају 
се закључује да реформа на нивоу институционалног система за 
децу са сметњама у развоју није испунила очекивања и указује на 
потребу сарадње ресора и флексибилност, како би држава испуни-
ла преузете међународне обавезе.

Особе са интелектуалним и менталним тешкоћама често су 
подвргнуте поступку одузимања пословне способности и поста-
вљању старатеља који има законску обавезу да брине о њиховим 
интересима. Међутим, оваква пракса за особе са тешкоћама води 
аутоматском ускраћивању основних људских права, као што су 
право гласа, право на рад, право на брак и друга. Из тога следи 
да поменута пракса није у складу са међународним стандардима 
о људским правима, садржаним у пресудама Европског суда за 
људска права, и обавезама које је Србија преузела, нарочито ра-
тификацијом Конвенције о правима особа са инвалидитетом Ује-
дињених нација.

     А.Б.

365 дана за ментално здравље
Поводом Светског дана менталног здравља - 10. октобра, 

„Каритас“ заједно са Министарством здравља Републике Ср-
бије организује кампању против социјалне искључености 
особа са менталним тешкоћама, у циљу промоције менталног 
здравља и смањења стигматизације. Кампања под називом 
„365 дана за ментално здравље“ обухвата низ активности које 
ће се спроводити у Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Врба-
су, Новом Кнежевцу, Београду, Шапцу, Ваљеву и Нишу. Има за 
циљ да информише српско друштво о проблемима које имају 
особе са психичким тешкоћама, посебно са предрасудама и 
стигмом која постоји. 

„Према подацима Светске здравствене организације, 20 
до 25 одсто светске популације пати од неког психичког по-
ремећаја. У земљама са ниским примањима око 65 одсто па-
цијената не успе да стигне до лекара и затражи стручну помоћ. 
Особе које пате од душевних поремећаја тешко разговарају о 
томе, тако да се не зна колико они пате, а потцењивање пси-
хијатријских поремећаја и болести доводи до тога да се оболе-
ли осећају усамљено и несрећно“, рекао је италијански психија-
тар Паоло Сера, на конференцији за новинаре у Медија центру, 
поводом Светског дана заштите менталног здравља.

Београдски надбискуп и председник „Каритаса“ Србије, 
Станислав Хочевар, верницима свих цркава упутио је позив и 
апеловао на њих да буду у служби људи који имају психичке 
проблеме, јер је за „Каритас“ веома важно да се начине значај-
ни кораци у пружању помоћи и подршке тим људима. Кам-
пања има за циљ да развије осетљивост код грађана и инсти-
туција о способностима особа са психичким потешкоћама да 
постану активни грађани, да их не искључујемо из друштва, 
већ да им понудимо службе у заједници.
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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
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Запошљава

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрајинс
слУЖба З
Запошљава

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 

Косовска 
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Панчево
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